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VšeobecnÉ záväzné nariadeniE
č. 23/2011
o dani za psa 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a v súlade so zákonom 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 O DANI ZA PSA


Článok 1
Účel a rozsah úpravy

Mesto Žilina, ako správca dane (ďalej len „správca dane“), týmto všeobecne záväzným nariadením upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území mesta Žilina.

Článok 2
Predmet dane

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, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Článok 3
Základ dane
Základom dane je počet psov.

Článok 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane na jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane na jedného psa nasledovne:





Časť územia mesta Žilina

Ročná sadzba dane za jedného psa v eurách
V rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach  mesta Žilina a iných objektoch inde neuvedených
3,00
V bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Žilina
40,00
Pes chovaný v podnikateľskom objekte, spravidla v sídle alebo prevádzkarni právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa na území celého mesta Žilina
100,00

Článok 5
Zníženie dane,  oslobodenie od dane

Správca dane určuje u občanov, ktorí k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiali vek 70 rokov a viac, zníženie ročnej sadzby dane len za jedného psa o 30 %.

	Vlastník alebo držiteľ psa je oslobodený od dane, ak  psa používa  pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čo je povinný preukázať relevantnými potvrdeniami, dokladmi.	


Článok 6
Známka pre psa

Po splnení oznamovacej povinnosti správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).  
	Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
	Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť správcovi dane na tlačive „Strata známky“ (príloha č. 3). Správca dane, za poplatok 3,50 EUR, vydá daňovníkovi náhradnú známku. 

Článok 7
Vyrubenie a platenie dane

	Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
	Daň za psa je splatná jednorazovo. 


Článok 8
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 15.12.2011.
	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2009 o dani za psa.


 Ing. Igor Choma 
           	                   	                     primátor 											Príloha č. 1
Mesto Žilina

EVIDENČNÁ KARTA CHOVATEĽA PSA


Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.        
Vyplní daňovník:
Údaje o CHOVATEĽovi  PSA 
Meno a priezvisko (názov organizácie): .............................................................................................
Rodné číslo (IČO):  ......................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska: ....................................................................................................................
Poštová adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu) : .......................................................................
Kontakt (pevná linka/mobil): ....................................................................................................................
Číslo preukazu ZŤP : ................................................................................................................................
Preukaz ZŤP je platný do: ...................................................................................................................

Údaje o ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI NEPLNOLETÉHO CHOVATEĽA PSA 
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................
Rodné číslo: ..................................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska: ....................................................................................................................

ÚDAJE O PSOVI
Deň, mesiac a rok od kedy sa pes drží: 
Meno psa: .....................................................................................................................................................
Plemeno: .......................................................................................................................................................
Dátum narodenia psa (vek) : 
Pohlavie (pes, sučka): ..........................................................................................................................
Farba: ...................................................................................................................................................
Tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa (ak ho pes má): ....................................................................
Adresa, kde sa pes chová (chovný priestor): .......................................................................................
Charakter budovy, kde sa pes chová (panelák, rodinný dom): .............................................................
Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka: ....................................................................................................
(bez toho, že by bol sám napadnutý)
Na aký účel sa pes drží: ....................................................................................................................... 


Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.


 V Žiline dňa      							podpis daňovníka         



Vyplní zodpovedný zamestnanec Mesta Žilina:
      Predpis dane za psa: .............................................................................................................................
      Variabilný symbol: ..........................................................................................................................................
      Evidenčné číslo psa (číslo známky): ......................................................................................................      
                                                                          Príloha č. 2

M e s t o  Ž i l i n a
O D H L Á S E N I E    P S A










Meno a priezvisko majiteľa psa:
 
 
 
 
 
 
Adresa trvalého bydliska:
 
 
 
 
 
 









Rasa psa:

 
 
 
 
 
 
 
Číslo známky psa:
 
 
 
 
 
 
 

Dátum  odhlásenia psa:

 
 
 
 
 
 

(dátum úhynu, eutanázie, straty, darovania, predaja psa)

Dôvod odhlásenia psa:
 
 
 
 
 
 
 
(úhyn, eutanázia, strata, darovanie, predaj)

















Pes predaný, darovaný komu:















V Žiline dňa ........................



 
 
 






Podpis daňovníka































































Príloha č. 3



Mesto Žilina


Strata známky 



Meno a priezvisko majiteľa psa: 



Adresa trvalého bydliska: 





Rasa psa:


Číslo predchádzajúcej (stratenej) známky: 


Dátum straty známky: 


Dôvod   žiadania   o   vydanie   novej   známky  (strata  predošlej  známky,  poškodená 

známka, ...): 








            Podpis daňovníka
V Žiline dňa                                                            
   




Číslo novej známky: 




Potvrdzujem prevzatie novej známky:  

                Podpis daňovníka






