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Účinnosť
od
01.01.2017

Obec Tŕnie v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods.
2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje
toto
všeobecne záväzné nariadenie
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Tŕní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, 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 predpisov zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2017 d a ň z a p s a.
§2
Predmet dane
1.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou
alebo právnickou osobou na území obce Tŕnie.
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 fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane je daňovník povinný preukázať
správcovi dane v zdaňovacom období v rámci oznamovacej povinnosti na základe
príslušných dokladov.

1

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 7,50 EUR za psa chovaného v rodinnom dome a byte.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§7
Platenie dane
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej
správcom dane v rozhodnutí.
§8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Tŕni sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 15.12.2016 uznesením č. 94/2016 OZ a toto VZN nadobúda účinnosť dňom
01.01.2017.

...............................................
Mgr. Martina Kubincová
starostka obce
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