Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lozorno
č. 7/2012

o podmienkach určovania a vyberania dane za psa v obci
Lozorno.

December 2012
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Obec Lozorno v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) a ust. § 29 zákona 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 č. 582/2004 Z.z.“) vydáva toto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LOZORNO
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa v obci Lozorno
Článok I
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, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
Článok II
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Článok III
Základ dane
Základom dane je počet psov.
Článok IV
Sadzba dane
Sadzba dane je 3,- Eurá za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Článok V
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. I ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia,
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Článok VI
Priznanie k dani za psa, jej vyrubenie a jej splatnosť
1. Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať obci Lozorno, ako príslušnému
správcovi dane, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť k tejto dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon č. 582/2004
Z.z. alebo toto všeobecne záväzné nariadenie neustanovuje inak. Ak vznikne daňová
povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto daňovej povinnosti.
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2. Daň za psa vyrubuje obec Lozorno, ako príslušný správca dane, každoročne podľa stavu k
1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným
rozhodnutím, ak zákon č. 582/2004 Z.z. alebo toto všeobecne záväzné nariadenie
neustanovuje inak..
3. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa obec
Lozorno, ako príslušný správca dane, vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc
mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho
obdobia.
4. Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
obce Lozorno, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet obce vedený v Prima banka
Slovensko, a.s., číslo účtu 3203747001/5600, poštovou poukážkou alebo platbou v hotovosti
do pokladne obce Lozorno (na obecnom úrade).
5. Obec Lozorno, ako príslušný správca dane, vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k tejto dani v lehote do 30 dní
odo dňa zániku jeho daňovej povinnosti k tejto dani.
Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Výnos dane za psa vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto
dani sú príjmom rozpočtu obce Lozorno.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v celom rozsahu ruší všeobecne záväzné
nariadenie o podmienkach určovania a vyberania dane za psa v obci Lozorno č. 10/2008 zo
dňa 27.11.2008.
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej adrese obce Lozorno v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 3. 1. 2013.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno na území obce Lozorno bolo
schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Lozorne č..................
zo
dňa........................ 2012
6. Po vyvesení na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce Lozorno po dobu 15 dní je
toto všeobecne záväzné nariadenie prístupné na Obecnom úrade v Lozorne.
Vyvesené dňa: 4.12.2012
Zvesené dňa:
V Lozorne, dňa 4.12. 2012
Ľubomír Húbek
starosta obce
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