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Obecné zastupiteľstvo v Ploskom  na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a pre územie obce Ploské toto Všeobecne 

záväzné nariadenie o miestnych daniach za psa. 

 

 

 

 

Prvá časť – Úvodné ustanovenia 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania 

miestnych daní za psa na území obce Ploské. 

 

2) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností a dane za psa je kalendárny rok. 

 

 

Druhá časť – Daň za psa 

 

Čl. 2 

Daň za psa 

 

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 

 

Predmetom dane za psa nie je: 

 pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,  

 pes umiestnený v útulku zvierat,  

 pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby  

 pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 

psa. 

 

3) Základom dane je počet psov. 

 

4) Sadzba dane je 7,00 € za jedného psa za kalendárny rok. 

 

5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 

6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú 

časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi 

dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť 

dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola zaplatená. 

Písomné oznámenie sa doručuje za účelom registrácie prihláseného psa do príslušnej evidencie na 

Obecný úrad v Ploskom. Majiteľ prihláseného psa obdrží od správcu dane registračnú známku. 

Oznámenie musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a 
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adresu trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, rasu, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište 

psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní. 

 

7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:  

a) písomné oznámenie o chove psa 

b) darovacia alebo kúpna zmluva o nadobudnutí psa 

 

Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: 

a) potvrdenie veterinárneho lekára o utratení 

 

8) Daň za psa po prvýkrát vyrubí rozhodnutím. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na 

zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

 

9) Spôsoby vyberania dane: 

a) v hotovosti do pokladne obce, 

b) bankovým prevodom na účet vo VÚB banke, IBAN SK06 0200 0000 0000 1992 3542 

 

 

 

Tretia časť – Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Čl. 3 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Správu miestnych daní vykonáva Obec Ploské prostredníctvom starostu obce a zamestnancov 

poverených starostom Obce Ploské. 

 

 

Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 

č. 582/2004 v úplnom znení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 

neskorších predpisov. 

 

2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Ploské  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Ploskom a to dňa ......................... uznesením č. ........................ 

 

3) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Ploskom. 

 

4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ............................................... 

          Ing. František Petro 

 Starosta obce 


