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Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 25, § 29 a § 103 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v y d á v a t o t o

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo o dani za psa
na kalendárny rok 2016
č. 9 / 2015
Článok 1

Úvodné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2016 miestnu daň
za psa.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
za psa na území mesta Kolárovo v zdaňovacom období roku 2016.
3. Základné, spoločné a prechodné ustanovenia o miestnej dani za psa sú uvedené v tretej,
dvanástej a trinástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 2

Predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestnej dane
za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom
dane.
Článok 3

Sadzba dane
1. Sadzba dane na kalendárny rok za jedného psa:
a) chovaného v meste v bytových domoch
b) chovaného v meste ( mimo bytových domov)
c) chovaného v mestských častiach Veľká Gúta, Pačérok,
Veľký Ostrov, Částa

35,00 €
7,00 €
3,50 €

2. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Článok 4

Oslobodenie od dane
Od platenia dane za psa je oslobodený :
1. Držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Osamelo žijúci dôchodca resp. dôchodcovia s príjmami nepresahujúcimi úroveň životného
minima, poberatelia dávky dôchodkového zabezpečenia ako jediného zdroja príjmu.
V prípade uplatnenia nároku na oslobodenie, daňovník predloží správcovi dane
“ potvrdenie o výške dôchodku“.
3. Oslobodenie od platenia dane sa vzťahuje iba na jedného psa.

Článok 5

Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kolárove
dňa 30.11.2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta o dani za psa č.10/2014.

V Kolárove dňa 30.11.2015

Árpád Horváth
primátor mesta

