MESTO RAJEC
Všeobecne záväzné nariadenie č. 67 / 2005

- o podmienkach určovania a vyberania dane za psa v Meste Rajec
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Rajci 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 s účinnosťou od 1.januára 2006 Mesto Rajec vyrubuje
daň za psa podľa nasledovných ustanovení:
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím pre miestnu daň za psa je kalendárny rok.
§3
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou v katastrálnom území Mesta Rajec.
§4
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá
1/ psa vlastní, alebo
2/ je držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§5
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§6
Sadzba dane
Mesto Rajec určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok .....240,- Sk.
Pri daňovej povinnosti trvajúcej len časť kalendárneho roka, sa daň vypočítava
pomerne z ročnej sadzby.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
a oznamovacia povinnosť
1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa.
2/ Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
zaniklo vlastníctvo psa.
3/ Daňovník je povinný písomne oznámiť Mestu Rajec na odd.správy, vznik, alebo zánik
daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku. Pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti si
chovateľ psa zakúpi evidenčnú známku.
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Zánik daňovej povinnosti doloží dokladom o utratení psa /od veterinára, resp.kafilérie/.
Keď takýto doklad neexistuje, tak čestným vyhlásením o utratení psa. V tomto prípade
bude správca dane považovať za deň zániku daňovej povinnosti za psa, deň doručenia
čestného vyhlásenia o jeho utratení.
§8
Platenie dane
1/ Daň je splatná bez vyrúbenia, do 30 dní od jej vzniku, a to:
- v hotovosti do pokladne mesta,
- alebo bezhotovostne na účet vo VÚB číslo 23621432/0200 s var.symbolom 1301.
2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa splatná bez vyrúbenia do 31.januára
tohoto zdaňovacieho obdobia.
3/ Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu roka, daňovník je povinný zaplatiť pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace, a prípade zániku daňovej povinnosti mu správca dane
vráti pomernú časť zaplatenej dane.
§9
Sankcie za nedoržiavanie nariadenia
Za nedodržanie a porušovanie ustanovení tohoto Všeobecne záväzného nariadenia o
miestnej dani za psa, Mesto Rajec môže uložiť pokutu:
- fyzickej osobe minimálne 200,-Sk, maximálne do výšky vyrúbenej dane a
- právnickej osobe minimálne 2.000,-Sk, maximálne do výšky vyrúbenej dane.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach.
2) Správu miestnej dane vykonáva Mesto Rajec podľa ustanovení zákona č.511/92 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadnenie Mesta Rajec bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rajci č. 110/2005 dňa 15.12.2005.
4) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2006.
V Rajci, dňa 15.12.2005
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

Vyvesené dňa: 30.11.2005
Zvesené dňa: .......................2005
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