
 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HURBANOVA VES  

Č. 3/2019 

O PODMIENKACH URČOVANIA VYBERANIA DANE ZA PSA  

NA ÚZEMÍ OBCE HURBANOVA VES. 

_______________________________________________________ 

 
 Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 až 29zákona č. 

582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie. 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. d.) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov zavádza s účinnosťou od 

1. januára 2020 daň za psa. 

(2) Základné ustanovenia o dani za psa sú uvedené v tretej časti zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré upravujú daňovníka dane za psa, 

predmet dane za psa, základ dane za psa, vznik a zánik daňovej povinnosti. 

(3) Spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti sú upravené Všeobecne 

záväzným nariadením č. 3/2003 o podmienkach držania psov v obci Hurbanova Ves. 

 

Článok 2 

Predmet dane 
 

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

právnickou osobou. 

 

Článok 3 

Základ dane 
 

(1) Základom dane je počet psov. 

 

Článok 4 

Sadzba dane 
 

(1) Sadzba dane je 12,00 € za každého psa. 



 

Článok 5  

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

(1) Správca dane ustanovuje, že oslobodenie ani zníženie dane za psa neposkytuje. 
 

Článok 6 

Vyrubovanie dane 
 

(1) Správca dane vyrubí daň za psa do 15. januára bežného roku, resp. do 30 dní od jeho 

prihlásenia do evidencie. 
 

Článok 7 

Platenie dane 
 

(1) Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného 

výmeru. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Hurbanova Ves sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

o podmienkach určovania vyberania dane za psa na území obce Hurbanova Ves uznieslo 

dňa 13.12.2019. 

(2) Dňom 31.12.2019 stráca platnosť a účinnosť VZN č. 4/2008 o podmienkach určovania 

vyberania dane za psa na území obce Hurbanova Ves. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 

         starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa 14.12.2019 

Zvesené dňa 31.12.2019 


