OBEC VEĽKÉ DVORNÍKY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÉ DVORNÍKY
č. 5/2015
O DANI ZA PSA

Nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch , na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. d),e a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje 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 v obci Veľké Dvorníky

(ďalej len „obec“)

sadzbu dane,

splatnosť, spôsob a formu úhrady dane, vznik a zánik daňovej povinnosti.

§2
Sadzba dane za psa
1) Sadzba dane za psa v zmysle ustanovenia §25 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku je 3,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2) Základom dane je počet psov.

§3
Splatnosť, spôsob a forma úhrady dane
1) Daň je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia
2) Daň je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a) bezhotovostným prevodom na účet obce
b) poštovým peňažným poukazom na účet obce
c) v hotovosti do pokladne obce.

§4
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004
Z.z. a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
2) Povinnosti daňovníka v súvislosti so vznikom a zánikom daňovej povinnosti sú
upravené v ustanoveniach § 99a až 99c zákona č. 582/2004 Z.z..

§5
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkých Dvorníkoch dňa 14.12.2015 uznesením č. 10/2015 – Pl B/4.
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky nadobúda účinnosť
1.1.2016.

PhDr. Ján Ürögi
starosta obce Veľké Dvorníky

