
VZN číslo 2/2007 zo dňa 30.10.2007 o miestnych daniach zo dňa 30. 10. 2007, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné naradenie č. 5 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach 

      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 

ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

neskorších predpisov a článku 6 ods. 2 písm. ch) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

   

Čl.1 

 

1. § 3 sa mení nasledovne: 

2.  

§ 3 

Daň za psa 

 

 

(1)   Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou na území mestskej časti. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní 

na území SR podlieha evidencii psov. 

 

(2)   Predmetom dane za psa nie je: 

a)      pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

b)      pes umiestnený v útulku zvierat, 

c)   pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 

 

 (3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 

            a) vlastníkom psa alebo  

            b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

 (4) Základom dane za psa je počet psov.  

 

 (5) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:  

      a) 33,19 EUR (1 000,- Sk) za  každého psa chovaného v bytových domoch, ktorého 

kohútiková 

          výška nepresiahne 43 cm ,   

      b) 66,38 EUR (2 000,- Sk) za psa, ktorého kohútiková výška je  43 a viac cm.  

      c) 16,59 EUR (500,- Sk) za každého psa chovaného v rodinnom dome bez rozdielu 

veľkosti psa. 

Kohútiková výška psa je výška meraná od prstov hrudných (predných) končatín psa  

po jeho lopatky, v mieste začinajúcich krčných stavcov psa. 

 

(6) Ak nejde o psa uvedeného v ods. 5) písm. b),  sadzba dane za psa a kalendárny rok je 

      16,59 EUR (500,- Sk) u osamelého dôchodcu s príjmom na hranici životného minima 

a občana   

     s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

(7) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 



     v ktorom sa pes stal predmetom dane ( starší ako 6 mesiacov ) a zaniká  prvým dňom 

     mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom už daňovník nie je vlastníkom, alebo 

     držiteľom psa. 

 

(8) Daňovník je povinný písomne  oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na  

     tlačive, ktoré tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti 

     a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na 

     zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. 

     Pri oznamovaní daňovej povinnosti daňovník preukáže svoju totožnosť predložením 

     občianskeho preukazu alebo iným dokladom totožnosti a očkovací preukaz psa –  

     predmetu dane. 

 

(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

      31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 

 

(10) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti na tlačive,  

        ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto  nariadenia  najneskôr do 15. januára kalendárneho roka 

        nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom mu daňová povinnosť zanikla.  

 

(11) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

       správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane na  

       požiadanie vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň 

       zaplatená. K ohláseniu  zániku daňovej povinnosti daňovník predloží doklad od 

       veterinára o úhyne psa, alebo o jeho zaregistrovaní v inej obci a vráti evidenčnú známku 

       psa, ktorú dostal pri registrácii v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

(12) Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane  

       v hotovosti do pokladne správcu dane, bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, 

       elektronickou platbou alebo poštovým peňažným poukazom. Pre správne smerovanie 

       platby je daňovník povinný uviesť platobné náležitosti, najmä variabilný symbol. 

 

(13) Správca dane je oprávnený požadovať predloženie dokladu o evidencii a zaplatení dane 

        za psa v inom mieste, ako v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
1) 

 

(14) Správca dane je oprávnený vyžiadať od správcu bytového domu
2) 

zoznam majiteľov  

        všetkých psov v dome chovaných, aj keď ešte dani nepodliehajú. 

 

Čl. 2 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008. 

 

 

 

                                                                  Milan Ftáčnik 

                                                                       starosta 

 


