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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO  Č.  77 

 
 

 
Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho 

zmien a doplnení a  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 doplnení vydáva  toto 
všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa (ďalej len nariadenie). 
 

čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Mesto Hurbanovo podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov rozhodlo, že na spravovanom území, ktorým je celé územie mesta Hurbanovo 
(katastrálne územie Hurbanovo a katastrálne územie Bohatá) zavádza s účinnosťou od 1. 
januára 2008 daň za psa. 

(2) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. 
 

čl. 2 
Daň za psa 

 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 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) Základom dane je počet psov.  
(4) Na území mesta Hurbanovo sadzba  dane za psa chovaného: 
 

a) pri rodinnom dome je 150,- Sk ročne , 
b) v inom chovnom priestore, včítane bytového domu je 500,- Sk ročne. 

 
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
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(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 2 ods. 1 nariadenia, a zaniká prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo 
držiteľom psa.   

(6) Daňovník je povinný  oznámiť na Mestský úrad Hurbanovo vznik aj zánik  daňovej  
povinnosti  do  30  dní  odo  dňa  daňovej  povinnosti  na  predpísanom  tlačive  ( príloha 
č. 1 a 2). 

(7) Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

(8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obodobia. 

(9) Poplatok  za  psa  sa  platí  jednorazovo v hotovosti do pokladne, resp. na  bankový  účet 
mesta.  

     
čl. 3 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane za psa: 
 

a) ktorého vlastníkom je osamelo žijúci dôchodca, 
b) ktorého vlastníkom je občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 
(2) Správca dane ustanovuje, že na uplatnenie oslobodenia v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. b) je 

daňovník  povinný predložiť  platný preukaz  ZŤP.  
 

čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadnie o dani za psa č. 58 

schválené  uznesením č. 344/2004 MZ dňa 16. 12. 2004. 
(2) Mestské zastupiteľstvo mesta Hurbanovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o 

dani za psa uznieslo dňa 14.12.2007, uznesením č. 157/2007 MZ. 
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2008. 
 
 
 

 
JUDr. Margita  Zemková  

primátorka  mesta 
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Príloha č. 1 
 

 
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti – daň za psa 

 
 
 
Meno a priezvisko daňovníka – vlastníka psa ............................................................. 
Trvalé bydlisko daňovníka ........................................................................................... 
IČO/rodné číslo daňovníka .......................................................................................... 
Počet chovaných psov na území mesta Hurbanovo ..................................................... 
 
Dátum nadobudnutia psa/psov ..................................................................................... 
 
Dátum vzniku daňovej povinnosti podľa § 27 ods. 1 zákona NR SR č.582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN mesta o 
dani za psa:  ........................................... 
 
Pes je chovaný: 

- pri rodinnom dome: na adrese .................................................................................. 
 

- v inom chovnom priestore: 
 
             - v bytovom dome: na adrese ............................................................................. 
 
             - v iných priestoroch: na adrese ......................................................................... 
 
 
 
V Hurbanove, dňa ................................... 
 
 
 
       ......................................................... 
           vlastnoručný podpis daňovníka 
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Príloha č. 2 
 

 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti – daň za psa 

 
 
Meno a priezvisko daňovníka  ..................................................................................... 
Trvalé bydlisko daňovníka .......................................................................................... 
IČO/rodné číslo daňovníka .......................................................................................... 
Počet psov .................................................................................................................... 
Dátum úhynu, resp. zmeny vlastníka psa/psov ............................................................ 
 
Dátum  zániku  daňovej  povinnosti  podľa  § 27 ods.3  zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN 
o dani za psa:  ...................................... 
 
Pes bol chovaný: 

- pri rodinnom dome: na adrese .................................................................................. 

- v inom chovnom priestore: 
 
             - v bytovom dome: na adrese ............................................................................ 
 
             - v iných priestoroch: na adrese ........................................................................ 
 
 
V Hurbanove, dňa ................................... 
 
       ......................................................... 
           vlastnoručný podpis daňovníka 
 

 
Ročná daň za psa vo výške .................Sk bola zaplatená dňa ......................... 
 
Pomerná časť dane za psa v súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien 
a doplnení  vo výške ................Sk  
 
bola vrátená daňovníkovi v hotovosti dňa ..............................     
   
 
V Hurbanove, dňa ............................ 
       ......................................................... 
                                                                        vlastnoručný podpis zamestnanca správcu dane 
 


