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Obec KALUŽA 
VZN O DANI ZA PSA NA ÚZEMÍ OBCE 

Obec Kaluža, v súlade s ustanoveniami §6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade 

s ustanoveniami §2 - §18 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o miestnych daniach“) vydáva toto 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

číslo 3/2023 

 

O MIESTNEJ DANI ZA PSA  NA ÚZEMÍ OBCE 

 

 

§1 

Predmet úpravy 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) ukladá miestnu daň za psa na území 

obce Kaluža a ďalšie podrobnosti súvisiace s miestnou daňou za psa na území obce. 

 

§2 

Základné ustanovenia 

 

(1) Obec Kaluža ukladá miestne dane na území obce Kaluža pri výkone samosprávy.1 

 

(2) Obec Kaluža na území obce Kaluža ukladá miestnu daň: daň za psa 

 

§3 

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec Kaluža (ďalej aj „správca dane“).2  

 

 

 

 

_____________________________ 

1 §4 odsek 3 písmeno c), §11 odsek 4 písmena d),e) zákona o obecnom zriadení 
2 §4 odsek 3 písmeno c) zákona o obecnom zriadení 

 



Obec KALUŽA 
VZN O DANI ZA PSA NA ÚZEMÍ OBCE 

§4 

Sadzba dane 

 

Správca dane ustanovuje na území obce ročnú sadzbu dane za každého jednotlivého psa 

a kalendárny rok: 

a) 7,00 eur za psa chovaného v rodinnom dome, vo viacbytovom dome a v rekreačnej chate, 

ak v nej má držiteľ psa trvalý pobyt, 

b) 17,00 eur za psa chovaného v rekreačnej chate, ak v nej nemá držiteľ psa trvalý pobyt, za 

psa chovaného v priemyselných a podnikateľských objektoch a na pozemkoch firiem, 

organizácii. 

 

§5                                                                                                                                                  

Oslobodenie od dane 

 

 

(1) Správca dane oslobodzuje od dane za psa: psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je 

osamelo žijúca osoba s trvalým pobytom na území obce, staršia ako 70 rokov. 

 

(2) Oslobodenie od dane za psa sa vzťahuje najviac za jedného psa daňovníka.     
 

§6 

Prechodné ustanovenia 

(1) Daňové priznania k dani za psa podané daňovníkmi do 31.12.2022 ostávajú v platnosti. 

 

(2) Obec podľa tohto nariadenia vyrubí miestnu daň za psa prvýkrát k 1. januáru 2023. 

 

§7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto VZN sa zrušuje § 103  až  §12  VZN Obce Kaluža č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kaluža.  

 

§12 

Záverečné ustanovenia 

(1) Ak v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 

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

a drobné stavebné  v znení neskorších predpisov.  

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kaluži 

dňa.................., uznesením č. .................. 

(3) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 

V Kaluži, dňa 28. novembra 2022  

Ing. Marek Misár 

    starosta obce 


