Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Podhradie v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Podhradie
o dani za psa č. 1/2014
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa
na území obce Zemianske Podhradie v zdaňovacom období roku 2015.
§2
Predmet dane
1.) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2.) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, vo vlastníctve držiteľa preukazu FO s ŤZP alebo
ŤZPS.
§3
Daňovník
1.) Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

§4
Základ dane
1.) Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
1.) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,- eur . Takto určená sadzba dane platí
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.
2.) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
povinnosti neoznámil.
§7
Správa dane
Obec Zemianske Podhradie je miestne príslušnou obcou pre výber dane za všetkých psov,
ktoré sú chované na území obce.
§8
Splnomocňovacie ustanovenie
Poplatok obec vyrubí rozhodnutím.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladne obce - Zemianske Podhradie č. 138
b) bezhotovostnou platbou na účet obce:1923202/0200, VÚB pobočka Nové Mesto nad
Váhom, IBAN:SK 16 0200 0000 0000 1902 3202.
c) poštovou poukážkou.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§9
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Podhradie o dani za psa č. 4/2013 , zo dňa
13.12.2013, číslo uznesenia 51/2013.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o dani za psa č. 1/2014 na rok 2015 uznieslo dňa 12.11.2014 , číslo uznesenia
50/2014.
§ 10
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa nadobúda účinnosť dňom 1. januára
2015.

Zverejnené dňa : 20. 11. 2014
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starosta obce

