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Moderátor:  

"Majitelia psov majú v týchto dňoch jednu povinnosť - zaplatiť daň za psa. Jej výška sa líši podľa 
toho, či bývame v meste, alebo v obci a závisí tiež od toho, či psa chováme v paneláku alebo 
v rodinnom dome. Od januára tohto roka treba priznať daň za psa ako súčasť daňového priznania 
k miestnym daniam. Mimochodom, predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Mária 
BABINSKÁ najskôr oslovila hovorkyňu Petržalky Máriu GREBEŇOVÚ-LACZOVÚ. V tejto mestskej 
časti je evidovaných 5 352 psov, no v skutočnosti je ich dvoj až trojnásobne viac."  

M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ:  

"Majiteľ psa má aj isté povinnosti. Ak má psa, ktorý je držaný viac ako 90 dní na území Slovenskej 
republiky, resp. teda v našej mestskej časti, je potrebné zaevidovať ho na miestnom úrade a ak má 
tento pes už polrok, tak je povinný aj začať platiť miestnu daň. Majiteľovi takého psa, ktorý nie je 
evidovaný, hrozí pokuta 165 eur pokiaľ ho neprihlási."  

M. BABINSKÁ:  

"V bratislavskej Petržalke oproti minulému roku sadzbu dane za psa nemenili, len ju zosúladili 
s legislatívou a zaokrúhlili na celé eurá."  

M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ:  

"Daň za psa v byte ak je držaný a v kohútiku má pes do 42,9 centimetra, jeho majiteľ zaplatí daň vo 
výške 34 eur. Ak ide o psa chovaného v byte veľkého, čiže v kohútiku dosahuje výšku 43 centimetrov 
a viac, zaplatí daň za psa vo výške 67 eur. Ak je pes chovaný v rodinnom dome, tak daň za psa bez 
ohľadu na veľkosť je 17 eur."  

M. BABINSKÁ:  

"V rámci zmeny legislatívy, obce a mestá musia majiteľom psov poslať rozhodnutie o povinnosti 
uhradiť daň za psa."  

M. GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ:  

"Mestská časť Petržalka to robila už aj v predošlých rokoch, posielali sme poštovú poukážku, aby 
daňovník vedel, že má tú daň zaplatiť a samozrejme mal tam aj sumu, čiže vyrubenú daň, aby vedel, 
koľko za toho svojho psíka daň zaplatí. Teraz je to teda už samozrejme povinnosťou a my 
rozposielame poštové poukážky, daňovník však môže zaplatiť daň aj predpisom na zaplatenie dane 
za psa bankovým prevodom, alebo priamo v pokladnici miestneho úradu. Je dôležité to, že keď mu 
príde rozhodnutie o povinnosti uhradiť daň za psa, čiže v úvodzovkách povedané príde mu papier 
z miestneho úradu, že má zaplatiť daň za psa, má 15 dní na to, aby sa odvolal, ak niečo nie je 
v poriadku. Po tomto termíne má 15 dní na to, aby túto daň zaplatil. Je dobré, aby majitelia psov si dali 
všetky veci do poriadku, ak nemajú evidovaného psa, aby ho zaevidovali, resp. ak už tohto psíka 
nemajú, dali ho utratiť, aby priniesli doklady o tom, že je utratený, pretože daň sa platí dopredu, čiže 
na ďalší rok. Čiže na rok 2013 platí teraz daň."  

M. BABINSKÁ:  

"V bratislavskom Ružinove je v evidencii okolo 4-tisíc psov. Výška dane za psa sa tam tiež 
nezmenila. Pokračuje hovorkyňa Miestneho úradu Ružinov Miroslava ŠTROSOVÁ."  

M. ŠTROSOVÁ:  

"Majitelia psov chovaných v bytoch a nebytových priestorov v bytových domoch a v polyfunkčných 
objektoch a v objektoch slúžiacich na podnikanie, zaplatia 40 eur. Majitelia psíkov chovaných 
v rodinných domov, v rekreačných a záhradkárskych chatkách, v záhradách, tí zaplatia 16,60. 
V platnosti zostáva to, že dôchodcovia, ktorí majú viac ako 60 rokov a majú psíka, tak tí zaplatia len 
50 percent. No a takou novinkou je to, že tí majitelia, ktorí nám predložia doklad od nejakého 
akreditovaného výcvikového strediska, tak budú mať zľavu 50 percent na dani za psa. Čiže takýmto 
spôsobom chceme motivovať jednak tých, ktorí už majú psíka vycvičeného, alebo nech si ho práve 
preto dajú vycvičiť, aby aspoň platili menej za tú daň."  

M. BABINSKÁ:  

"Zmapovali sme situáciu aj v Trnave, kde majú asi 3-tisíc psov. Hovorca mesta Pavol 
TOMAŠOVIČ."  

P. TOMAŠOVIČ:  

"V bytových domoch na území celého mesta sa daň stanovuje vo výške 33,19 eur a v rodinných 
domoch daň je stanovená do výšky 9,95 eur. Samozrejme pre vlastníkov psov, alebo držiteľov psov 



v bytových domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný, alebo vdovský dôchodok, 
je daň stanovená do výšky 6,63 eur. Od dane sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným 
postihnutím, alebo ľudia, ktorí sú na hranici životného minima a samozrejme tí, ktorí používajú psa pre 
záchranné služby, resp. ktorí ich potrebujú z hľadiska svojho zdravotného postihnutia. V tomto roku 
mesto zaviedlo oslobodenie aj pre takých psíkov, ktorých si ľudia zoberú z útulku, ktorý je v meste 
Trnava."  

M. BABINSKÁ:  

"A ako je to s platením dane za psa v Trenčíne? Hovorí Erika SÁGOVÁ z mestského úradu."  

E. SÁGOVÁ:  

"V prípade, že daňovníci zaplatia predmetnú daň po starom, teda do konca januára na pôvodný 
variabilný symbol, mesto ako správca dane po vyrubení daňovej povinnosti na rok 2013 individuálne 
priradí jednotlivé platby k výške vyrubenej daňovej povinnosti. Pre majiteľov psov sa v Trenčíne výška 
miestnych daní v tomto roku nemení, za jedného psa chovaného na území mesta okrem rodinných 
domov s výbehom zaplatí jeho majiteľ 30 eur, no a ročná sadzba dane za psa chovaného v rodinnom 
dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom je aj pre tento rok 12 eur. Čo sa týka oslobodenia od dane 
za psa, mesto oslobodí od dane za psa záchranárskeho psa so špeciálnym výcvikom, ale aj psa, 
ktorého si občan vezme z trenčianskeho karanténnej stanice."  

M. BABINSKÁ:  

"Pre dôchodcov nejaké zľavy nemáte?"  

E. SÁGOVÁ:  

"Pri dani za psa znižujeme daň z dôvodu, ak daňovník je starší ako 70 rokov."  

 


