
Sadzba dane za psa  

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011 o miestnych daniach, tak ako je uvedené v § 21 

Daň za psa  ods. 5  je sadzba dane na rok 2013: 

a) Pes chovaný v rodinných domoch a v ohradenom priestore ( napr. : záhrada, rekreačný 

objekt, podnikateľská prevádzka)   – 13,00 € 

b) Pes chovaný v bytových domoch    -50,00 € 

c) Pes, ktorého  majiteľom je fyzická osoba žijúca osamelo v bytovom dome a jej celý mesačný 

príjem nepresahuje 270,00 € sa sadzba zníži na – 15,00 € 

 

Oslobodenie od poplatku 

Podľa VZN č. 5/2011 o miestnych daniach, tak ako je   uvedené v § 21 ods. 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 na sprevádzanie nevidomej osoby  

d) Pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

Vznik daňovej povinnosti  

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

§ 99a ods. 1 : 

Priznanie k dani za psa je daňovník povinnýpodať  príslušnému správcovi dane do  31.januára toho 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. 

§ 99a ods. 2 : 

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný 

podať priznanie k tejto dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť , najneskôr  do 30dní odo dňa vzniku 

tejto daňovej povinnosti.  

 

Zánik daňovej povinnosti 

Podľa § 99b ods. 2 : 

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa 

zaniknev priebehu zdaňovacieho obdobia , je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa, ku 

ktorej  zanikne daňová povinnosť do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

 

Vrátenie pomernej časti dane 

Správca dane vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré 

bola daň zaplatená.   Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá 

čiastkové priznanie v lehote do 30 dní ( § 99b ods. 2). 

 

 

 

Pri odhlásení psa z evidencie treba odovzdať evidenčnú známku, 

ktorá mu bola pridelená!!!! 


