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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obec Jakubov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 29 

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 o miestnych daniach) vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa (ďalej len „VZN“). 

http://www.jakubov.sk/
https://cuet.slovensko.sk/
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Všeobecne záväzné nariadenie  obce Jakubov 

č. 5/2021 

o dani za psa 

 

   

§ 1 

      Úvodné ustanovenie 

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

právnickou osobou na území obce Jakubov. 

2. Skutočnosť, že pes nie je v zmysle negatívneho vymedzenia zákona predmetom dane, preukazuje 

jeho vlastník alebo držiteľ správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným písomným dokladom 

najneskôr v deň prihlásenia psa do evidencie podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 282/2002 Z. z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.) 

 

§ 2 

Daňovník 

 
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. Ak nie je možné 

preukázať, kto psa vlastní, daňovníkom je držiteľom psa. 

2. V prípade, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osoba mladšia ako 18 rokov, pri správe daní musí 

byť zastúpená svojim zákonným zástupcom. 

 

§ 3 

Základ a sadza dane 

 
1. Základom dane je počet psov, ktorí sú predmetom dane v zmysle tohto nariadenia. 

2. Sadzba dane za jedného psa fyzickej osoby je 5 EUR za kalendárny rok. 

3. Sadzba dane určená v ods. 2 tohto ustanovenia platí za každého ďalšieho psa u toho istého 

daňovníka. 
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§ 4 

   Oslobodenie od miestnej dane za psa 

 
1.  Od miestnej dane za psa sú oslobodení daňovníci, ktorí sú starší ako 70 rokov.  

2. Zníženia dane v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia platí len pre tých občanov, ktorí majú k dátumu 

žiadosti uhradené všetky záväzky voči obci Jakubov. Nárok na zníženie dane si daňovník uplatní do 

31. januára aktuálneho zdaňovacieho obdobia písomnou žiadosťou, ku ktorej priloží relevantné 

doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. 

3. Fyzická osoba staršia ako 70 rokov – podkladom fyzickej osoby pre zníženie dane sú údaje 

z evidencie obyvateľstva k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

      § 5      

   Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubov č. 5/2021 bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom dňa 14.12.2021, uznesením č. 47/2021.a nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2022. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Jakubov č. 5/2021 

o dani za psa sa ruší VZN o dani za psa č. 9/2009 zo dňa 15.12.2009. 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                      Mgr. Peter Gajdár 
                                starosta obce  
 


