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Obecné zastupiteľstvo obce Kaluža na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Kaluža toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE KALUŽA

č. xxx / 2019

O MIESTNEJ DANI ZA PSA
na rok 2020

§1
Základné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Kaluži podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2020 m i e s t n u d a ň z a p s a .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na
území obce Kaluža
§2
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov
správcom dane.
§3
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 7,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.
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§4
Oslobodenie od dane

1. Správca dane v súlade s ust. § 29 zákona o miestnych daniach oslobodzuje od dane za psa v celom
rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je nevidomá osoba,
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom),
2. Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na
oslobodenie od dane.
3. Oslobodenie od dane zanikne okamžite, ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a
povolilo oslobodenie.
§6
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kaluža č. 1/2012.
§7
Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Kaluži sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa ..................... uznesením č. ............ / 2019 .

§9
Účinnosť

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

..................................
Ing. Marek Misár
zastupujúci starosta obce
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