Obec Šúrovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce
č. 4/2017
o dani za psa
NÁVRH

Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa:
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Doručené pripomienky (počet):
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VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Šúrovce dňa:
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24.11.2017

§1
Úvodné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Šúrovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 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“) zavádza s účinnosťou
od 1.januára 2018 daň za psa na kalendárny rok 2018, ktorý je zdaňovacím obdobím.
(2) Základné ustanovenia o dani za psa, ktoré sú uvedené v tretej časti zákona a ktoré upravujú
daňovníka dane za psa, predmet dane za psa, základ dane za psa, základnú ročnú sadzbu dane
za psa, ktoré obec môže týmto VZN zvýšiť alebo znížiť, platia v plnom rozsahu.
(3) Správcom dane za psa je Obec Šúrovce (ďalej len „správca dane“).
§2
Sadzba dane za psa
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 5 Eur/ za jedného psa.
§3
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
§ 14
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v lehote do 15 kalendárnych dní, odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o vyrubení dane za psa túto daň aj uhradiť.
(2) Daň za psa správca dane po prvýkrát vyrubí rozhodnutím.
(3) Správca dane ustanovuje nasledovné spôsoby vyberania dane za psa:
a) v hotovosti do pokladnice obecného úradu
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vo VÚB Trnava, č. účtu SK 85 0200 0000
0000 0312 5212/0200.
§ 15
Záverečné ustanovenia
(1) Na skutočnosti neupravujúce sa týmto VZN sa aplikuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnení.
(2) Týmto VZN o dani za psa sa ruší VZN č. 5/2016 zo dňa 28.11.2016.
(3) VZN č. 4/2017 bolo poslancami ObZ schválené nariadením č. ....................... zo dňa ...........
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(4) VZN č. 4/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli, t. j.
dňom 01. januára 2018.
V Šúrovciach dňa 24.11.2017

Bc. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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