Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oreské
o miestnej dani za psa chovaného na území obce Oreské
č. 1 /2021 zo dňa 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanovením § 29 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 zákona NR SR č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
§2
Základné ustanovenie
Obec Oreské ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN a za podmienok
určených zákonom a týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za psa.
§3
Predmet a základ dane
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území obce Oreské
právnickou alebo fyzickou osobou.
(3) 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, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom

§4
Sadzby dane
Sadzba dane je 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok za psa.
§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v
ktorom pes prestal byť predmetom dane
§6
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti .
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Daň za psa vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti čiastkovým
priznaním, 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 daňovej povinnosti neoznámi.
(5) Obec Oreské si vyhradzuje právo pri nenahlásení vzniku daňovej povinnosti vyrubiť daň
vlastným zisťovaním. Takto zistená daň bude vyrubená platobným výmerom.
(6) Poplatník uhradí daň v stanovenej lehote v pokladni Obecného úradu v Oreskom alebo
prevodom na účet obce, IBAN : SK88 5600 0000 0026 9419 3001
§7
Záverečné ustanovenia
(3) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské č. 1/2018, čl.I.
(4) Na tomto VZN obce Oreské sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Oreské. dňa
10.12.2021 svojím uznesením č. .......... a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
V Oreskom, 10.12. 2021
Ing. Tomáš Mikúš
Starosta obce Oreské
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