
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC 

č.    8/2011 z 8.12.2011 
O DANI ZA PSA 

na kalendárny rok 2012 
 
 
     Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  a ustanovení § 25, § 26, § 27, 29 a § 103 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e 
 
 

§1 
Základné ustanovenie 

 
   1. 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 a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012 daň 
za psa. 
 
   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za 
psa na území Mesta Rajec v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím pre daň za psa je 
kalendárny rok 2012. 
 

§ 2 
Sadzba dane 

 
    Správca dane určuje za jedného psa v katastrálnom území Mesta Rajec a za kalendárny rok 
sadzbu dane:   

1. pre FO – nepodnikateľ 
 

a) za psov chovaných v rodinných domoch          12,00 € 
b) za psov chovaných v bytových domoch           16,80 € 
 

2.  pre FO - podnikateľ a PO                          16,80 € 
 

§ 3 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1. Pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti  je daňovník povinný označiť predmet dane 

evidenčnú známku. 
2. Pri zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný doložiť doklad o utratení psa od 

veterinára, kafilérie prípadne čestným vyhlásením o utratení psa. Deň doručenia 
čestného vyhlásenia o utratení je dňom, kedy daňovník prestal byť vlastníkom alebo 
držiteľom psa. 

 
 
 



 
§ 4 

Platenie dane 
 

     Správca dane na rok 2012 určuje, že daň za psa je splatná do 31.januára 2012 
- v hotovosti do pokladne mesta 
- alebo bezhotovostne na účet  vo VÚB číslo 23621432/0200 ( var. symbolom je číslo 

platobného výmeru). 
 

§  5 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani 

za psa na rok 2012 uznieslo pod č.145/2011 dňa 8.12.2011. 
 

§ 6 
Účinnosť 

 
  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2012. 
 
 
 
                                                                                                               Ing. Ján Rybárik v.r. 
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 


