Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov

Úplné znenie
Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca
č. 108/2010
O dani za psa
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania
miestnej dane za psa na území mesta Čadca (t. j. k.ú. Čadca a k.ú. Horelica).
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 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,
§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
1/

a/ rodinné domy
b/ bytové domy

2/

Sadzba dane podľa § 5 ods. 1 písm. a/
Sadzba dane podľa § 5 ods. 1 písm. b/

5 EUR
66 EUR

3/

Sadzbu dane určí obec v eurách, za jedného psa a kalendárny rok.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane podľa §2 ods. 1, a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti, podaním písomného oznámenia o vzniku daňovej
povinnosti za psa / príloha č. 1/, ktoré obsahuje údaje o daňovníkovi, psovi a spôsobe
preukázania vzniku daňovej povinnosti.
2/ Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane písomným oznámením o zániku daňovej povinnosti za psa
/príloha č. 2/ do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú
časť dane za zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
§8
Oslobodenie od dane
1/ Od dane je oslobodený dôchodca nad 70 rokov, ktorý žije v samostatnej domácnosti
a nežije spoločne s inou zárobkovo činnou osobou /na základe písomnej žiadosti
daňovníka/.
2/ Od dane je oslobodený držiteľ preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ
preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
Oslobodenia od dane za psa zanikajú, ak zaniká dôvod, pre ktorý sa oslobodenia poskytli.
3/ Oslobodenia od dane za psa sa vzťahujú len na jedného psa u toho
daňovníka.

istého

§9
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť daň:
a, v hotovosti do pokladne MsÚ Čadca,
b, bezhotovostným prevodom na účet Mesta Čadca , číslo účtu 7224322/0200 vedeného
vo VÚB a.s.,
c, poštovým poukazom na číslo účtu 7224322/0200 vedeného vo VÚB a.s.,
§ 10
Spoločné ustanovenia
1/ Miestnu daň za psa možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia
len k 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku.
2/ Výnos z dane za psa je príjmom mesta.
§ 11
Zaokrúhľovanie
Daň za psa sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
§ 12
Konanie
Ak sa v tomto všeobecnom nariadení a v zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veci dani za psa v
zmysle
zák. NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov . Daňové konania, ktoré nastali do účinnosti citovaného
zákona sa dokončia podľa doterajších platných predpisov.
§ 13
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Čadci dňa 01.10.2010 pod č.147/2010 nadobúda účinnosť dňom
01.01.2011.
2) Na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 108/2010
o dani za psa sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Čadca dňa 15.12.2012 č.188/2011
a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012

Ing. Milan Gura
primátor mesta

