OBEC HORNÝ BAR

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Bar
č. 5/2012 zo dňa 2012
o miestnej dani za psa
Obec Horný Bar, Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare v súlade s ustanovením § 4 ods.
3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení 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 vydáva pre obec Horný Bar toto
všeobené záväzné nariadenie

§1
Základné ustanovenie
Obec Horný Bar ako správca dane ( ďalej len „správca dane“ ) týmto VZN zavádza
s účinnosťou od 01.01.2013 miestnu daň za psa.
§2
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa
podľa splnomonňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§3
Predmet dane
1.Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou 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 výcviokm, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§4
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je :
- vlastníkom psa, alebo
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§5
Základ a sadzba dane
Základom dane je počet psov. Správca dane ustanovuje, sadzbu dane za jedného psa a kalendárny
rok vo výške 5,00 EUR.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zanká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal byť
predmetom dane.

§7
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
13.12.2012 uznesením č. 37/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

Vyvesené : 28.11.2012
Zvesené : 13.12.2012

Štefan Bodó
starosta obce

