OBEC HORNÝ HRIČOV 013 42 okr. ŽILINA

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 3/ 2011

Miestne dane
Daň za psa
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a úprav vydáva pre obec toto VZN.
I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania
miestneho poplatku za psa na území obce Horný Hričov.
2. Zdaňovacím obdobím miestnej dane je kalendárny rok.
II. časť
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
a pes, ktorého vlastní občan s preukazom ŤZP.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane je 7.- € za jedného psa za kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
7. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená
.
8. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
9. Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ poštovou poukážkou
III. časť
ZÁKON č. 282/2002
Ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
§2
Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vodítka mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§3
1. Každý pes podlieha evidencii psov.
2. Evidenciu vedie obec
3. Každý pes musí mať evidenčnú známku
§4
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka.
Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
§5
Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je:
a) voľný pohyb psa zakázaný
b) vstup so psom zakázaný
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.

§7
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
b) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
2.Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
3. Obec môže uložiť pokutu podľa § 7odseku 3 písm. a) a b) vo výške od 16,60 € do165,97 €.
IV. časť
Spoločné a záverečné ustanovenie
§ 8
Spoločné ustanovenie
1. Správu miestneho poplatku vykonáva obec Horný Hričov prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce Horný Hričov.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce Horný Hričov
§ 9
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511 / 1992 o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Horný Hričov sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Hornom Hričove a to dňa 13.12.2010.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzne nariadenie obce Horný Hričov č. 1/2010 zo dňa 15.12.2009 o miestnych poplatkoch.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Hornom Hričove.
5. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.

V Hornom Hričove dňa 13.12.2010
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