Všeobecne záväzné nariadenie obce Konská
č. 4/2015
o miestnej dani - daň za psa
a
o podmienkach držania psov na území obce Konská
Obec Konská v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a následných
noviel o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods.6, § 4 ods.5, § 5 ods. 1
a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo Konská 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 2016
miestnu daň za psa a podľa §3 ods.6, §4 ods.5, §5 ods. 1 a §6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.
z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov upravuje podmienky držania psov
na území obce Konská.
PRVÁ ČASŤ
§2
Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
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
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je 6,00 € za psa.
§6
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.
§7
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.
§8
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§9
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 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. Daňovník v oznámení uvedie vlastné identifikačné údaje ako aj identifikačné
údaje chovaného psa.
2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
3) Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
§ 10
Zníženie dane
Správca dane zníži daň k 1. 1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po uplatnení nároku na
zníženie dane u daňovníka, ktorý podá do 31.1.príslušného zdaňovacieho obdobia priznanie
k dani za psa spolu s preukazom ZŤP.

DRUHÁ ČASŤ
§ 11
Evidencia psov
1)Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v
lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa
pes v danom roku prevažne nachádza.
2) Evidenciu vedie obec.
3) Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.
5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a
údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť
obci.
7) Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 2,00 €.
§ 12
Chov, držanie a zodpovednosť za chov psa
1) Chovateľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol dostať na verejné priestranstvo,
alebo na cudzí pozemok.
2) Chovateľ zodpovedá za to, že pes sa za žiadnych okolností nepohybuje voľne po uliciach,
na cintoríne, v areáli detského ihriska, v budovách obce, v priestoroch slúžiacich cirkvi
a všade tam, kde by prítomnosť psa mohla vzbudiť obavu osôb z ich uhryznutia psom.
3) Chovateľ je povinný urobiť opatrenia na zabránenie úteku psa mimo chovného oploteného
priestoru. Pohybovať sa môže len v sprievode chovateľa, alebo ním poverenej osoby, ktorá
zabezpečí bezpečnosť každej inej osoby. Pes musí mať obojok so známkou a musí byť na
vodítku. Znečistenie verejného priestranstva výkalmi psa je chovateľ bezprostredne povinný
odstrániť. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
4) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
a zabraňovať vzniku škôd na majetku prípadne na životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.

5) Držiteľ psa a ten kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno a adresu trvalého pobytu
osobe ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej
núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
6) Pri vodení psa je osoba, ktorá psa na území obce vedie povinná dodržiavať tieto pravidlá:
a) je povinná na požiadanie poverených pracovníkov preukázať svoju totožnosť
b) nie je dovolené vyzývať psa k útoku na inú osobu, alebo zviera
c) v prípade, že dôjde k zraneniu medzi psami, alebo k poraneniu tretej osoby je držiteľ psa
povinný zranenej osobe predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne
vyšetrenie svojho psa,
d) pri vodení psa je ten kto psa vodí povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť psovi
v útoku,
e) po celú dobu vodenia psa ten, kto psa vodí, ho musí mať pod dohľadom,
f) vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže len
osoba spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes
náhubok.
§13
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný
1) Na území obce je vstup so psom zakázaný na všetky miesta, ktoré sú viditeľne označené
nápisom „ Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom, najmä:
a) na detské ihriská,
b) do areálov a objektov športovísk a štadiónov prístupných verejnosti,
c) na trhové miesta obce,
e) do areálu cintorína,
f) do obecného úradu a do knižnice,
g) v priestoroch slúžiacich obci,
h) na ďalšie označené miesta.
2) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
§ 14
Starostlivosť o psov
1) Vlastník alebo držiteľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa platných
právnych predpisov zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a Vyhláška MP SR č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských
zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
2) Každý držiteľ psa je povinný zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie psa proti
besnote podľa § 17 ods. 5 zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti . Očkovaniu
podliehajú všetci psi starší ako 3 mesiace.
3) Dbať, aby chovom psa neboli narúšané vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť
nad mieru primeranú pomerom obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými
výkalmi.
§ 15
Konanie
1) Za porušenie tohto VZN obec uloží chovateľovi pokutu podľa zák. č. 282/2002 § 7 zo 16.
mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
TRETIA ČASŤ
§ 16
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Konskej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnej
dani za psa a o podmienkach držania psov na území obce Konská uznieslo dňa 16.11.2015
uznesením č.56/2015.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Konská č. 1/2012 o miestnej dane – daň za psa .
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.
V Konskej, 16.11.2015
Ing. Miroslav KAMHAL,v.r.
starosta obce
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