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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce 
č. 3/2013 

o miestnej dani za psa 
 
Obec Kovarce v zmysle  § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich 
ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva toto Všeobecne  
záväzné nariadenie obce Kovarce č. 3/2013 o miestnej dani za psa (ďalej len „nariadenie“) 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
1. Základné náležitosti o miestnej dani za psa  sú ustanovené v § 22 až 29  Zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“). 

 
§ 2 

Základné ustanovenie 
1. Obec Kovarce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto nariadením zavádza 

s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za psa. 
 

§ 3 
Predmet úpravy VZN 

1. Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za psa podľa 
splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane. 

 
§ 4 

Predmet dane 
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 
 

§ 5 
Daňovník 

1. Daňovníkom dane za psa je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 
 

§ 6 
Sadzba dane 

1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: 
a) 3,32 EUR za psa chovaného v rodinnom dome alebo vo viacbytovom dome, 
b) 5,00 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií. 

 
§ 7 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nesledujúceho po mesiaci, 

v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 zákona  č. 582/2004 Z.z.,  a zaniká 
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 



 
                                                          § 8 
                                              Zrušovacie ustanovenia 

1. Dňom účinnosti tohto nariadenia ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce  
č. 3/2005 o dani za psa, o podmienkach určovania, vyberania a platenia dane za psa na území 
obce Kovarce schválené Obecným zastupiteľstvom v Kovarciach dňa 14. 
decembra 2004. 

 
§ 9 

Záverečné ustanovenia 
1. Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí   
    dňa 13. decembra 2012. 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. 
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