Všeobecné záväzné
nariadenie

číslo: 3/2016

OBEC
LENARTOV

Výtlačok číslo: 1
Počet príloh: AG1/ A-10

Spis č.: OÚ- 463/2016

Obec Lenartov, Obecné zastupiteľstvo v Lenartove 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 Lenartov

a

v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnej dani za psa v obci Lenartov
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6
ods. 3 a 4 Zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom riadení

Návrh VZN: Vyvesený dňa:
Zvesený dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

27.10.2016
10.11.2016
27.10.2016
10.11.2016

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad Lenartov 37,
086 06 Malcov
- elektronicky na adresu:

obeclenartov@lenartov.sk
starostka@lenartov.sk
- faxom na číslo: 054/ 4884187

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:

11.11.2016

Schválené VZN: Uznesením č. 212/2016
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
dňa:

11.11.2016

Účinnosť VZN dňa:

01.01.2017

14.11.2016

Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce
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Článok 1
Úvodné ustanovenie
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.
Článok 2
Základné ustanovenie
Obec Lenartov ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou
od 1.1.2013 miestnu daň za psa.
Článok 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa
podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.
Článok 4
Sadzba dane
Základom dane je počet psov.
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a) 3,30 EUR

za psa chovaného v rodinnom dome a vo viacbytovom dome
(takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka).
Článok 5
Oslobodenie od dane

1.

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov –
fyzických osôb v prípade:
a) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne
ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)
b) ak daňovník psa býva a žije na okraji obce bez blízkych susedov.

2.

Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za
jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého
vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

3.

Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa
uplatnilo a povolilo oslobodenie.
Článok 6
Evidencia psov

1.
Evidenciu psov a tiež ich majiteľov vedie obec. Majiteľ psa je povinný prihlásiť na
Obecnom úrade psa staršieho ako 6 mesiacov, vyplniť tlačivo k priznaniu dani za psa.
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2.
Vlastník – držiteľ psa je povinný sa najneskôr do 30 dní po nadobudnutí bez ohľadu na
vek prihlásiť do evidencie na obecný úrad.
3.
Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.
4.
Obec vydá vlastníkovi – držiteľovi psa zapísaného do evidencie pri prvej platbe dani
za psa 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 a o tom, že pes je registrovaný na obecnom úrade.
5.
Známka je neprenosná na iného psa, každý pes v obci musí byť označený evidenčnou
známkou. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes
evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku v sume 1,00 €.
Článok 7
Priestupky
1.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a.) neprihlási psa do evidencie – registrácia,
b.) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3,
ods. 1 a 2,
c.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d.) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

2.

Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a.) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobne, ktorú pes pohrýzol,
b.) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d.) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa – jeho registráciu na obecnom
úrade
e.) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa podľa
článku 3, ods. 7 tohto VZN.

3.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa:
a.) ktorý nebude rešpektovať povinnosť, že znečistenie exkrementov po psovi
odstráni a vloží do nádoby na odpad
b.) ten vlastník psa, ktorý umožní voľný pohyb psa v obci, t.j. mimo chovného
priestoru bez toho, aby bol vedený na vôdzke s náhubkom.

4.

Obec uloží pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb., § 35, ods. 12 za nesplnenie
povinností nepeňažnej povahy (t.j. neprihlásenie psa do evidencie – registrácia)
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Za priestupok podľa článkov 5:
ods. 1, písm. a.) až c.) obec uloží pokutu
ods. 2, písm. d.), e.) obec uloží pokutu
ods. 2, písm. a.) až c.) obec uloží pokutu
ods. 3, písm. a.), b.) obec uloží pokutu

16,60 €
16,60 €
16,60 €
16,60 €

5.

Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

6.

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania.

7.

Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a za
nesplnenie povinnosti - registrácie o prihlásení psa u správcu dane podľa zákona
č. 511/1992 Zb. § 35 ods. 12 oznamovacej povinnosti (nepeňažnej povahy)

8.

Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

9.

Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 4.

10.

Porušenie ustanovení tohto VZN sa postihuje podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Článok 8
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lenartov č. 4/2012.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 11.11.2016 uznesením č. 212/2016 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce
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