
Všeobecne záväzné nariadenie obce BAČKOVÍK č. 2/2020
o miestnej dani za psa na rok 2020

Obec BAČKOVÍK, Obecné zastupiteľstvo v BAČKOVÍKU v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a §11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov.

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce BAČKOVÍK

§ 1
Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie

Obec BAČKOVÍK ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od
1.1.2020 miestnu daň za psa na rok 2020.

§ 3
Predmet úpravy VZN

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 držiteľ preukazu fyzickej osoby

z ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.

§ 4
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 5
Sadzba dane

Správca dane učuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledobne:
a) 3,50 € za psa chovaného v rodinnom dome
b) 4,00 € za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácii.



§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bačkovík č. 2/2019 zo dňa 25.10.2018.

§ 12
Záverečné ustanovenie

Umožňuje sa právnickým, fyzickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom (ďalej len

„právnickým a fyzickým osobám“) uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinnosti vo

vzťahu k Obci Bačkovík elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky

a elektronickej komunikácie obce voči právnickým a fyzickými osobami v rozsahu právomoci

obce podľa  osobitných predpisov.

Elektronické služby zabezpečuje prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, prístupného

na webovom sídlo – www.slovensko.sk.

Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich

používanie sú uvedené v tomto bode.

Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie a autentifikácie

podľa zák. o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisov obce vyžaduje písomná forma

komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu

(napríklad § 17 a násl. Zákona o eGovernmente.

Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
10.12.2019 uznesením č. 114/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

Mgr. František Korečko
starosta obce
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