INFOR M ÁCIA
pre vlastníkov alebo držiteľov psa
o prihlasovaní psov do evidencie a o dani za psa

1.Evidencia psov - ( zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v platnom znení)
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza. (príloha č.1)
Evidenciu psov vedie obec (Obecný úrad v Oslanoch, kancelária č.dverí 15 – matrika).
Do evidencie sa zapisuje najmä:
evidenčné číslo psa,
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
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.
a)
b)
c)
d)

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný
(Obecný úrad v Oslanoch, kancelária č.dverí 15 – matrika).
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, ktorou preukazuje
totožnosť psa. 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 na Obecnom úrade v Oslanoch,
kancelária číslo dverí 15, kde mu bude za úhradu 2 eurá vydaná náhradná známka pre psa.
Ak pes zapísaný v evidencii uhynul alebo sa stratil, je držiteľ psa povinný do 30 dní od
úhynu, straty psa oznámiť túto skutočnosť na Obecnom úrade v Oslanoch. (príloha č.2)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Oslany č. 1/2013, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v obci Oslany ustanovuje podrobnosti o vodení psa v obci,
o znečisťovaní verejných priestranstiev v obci a vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa
a vstup so psom zakázaný.
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2.Daň za psa - ( zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a VZN obce Oslany č. 1/2012)
V súvislosti s novelou zákona č. 582/2004 Z.z. daň za psa na zdaňovacie obdobie r.
2013 bude daňovník platiť až po doručení rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a dani za
psa.
Daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia..
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo
používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Základom dane je počet psov.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane ( vek 6 mesiacov, kúpa, dar ....).
Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť
predmetom dane (úhyn, strata, predaj, darovanie ....).
- 2Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať na Obecný úrad v Oslanoch,
kancelária č.d.15 (matrika).
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia
(r.2013), daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo
dňa vzniku tejto daňovej povinnosti ( vek 6 mesiacov, kúpa, dar ....).
(2) Ak daňová povinnosť k dani za psa zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo
dňa zániku daňovej povinnosti ( napr. úhyn psa, strata, predaj ....).
Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani za psa daňovník vyplní tlačivo „Priznanie
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje“, ktoré obdrží na Obecnom úrade v Oslanoch, v kancelárii č.dverí 15
(matrika).
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok 2013 je:
-

4,80 eur v rodinnom dome alebo areály firiem
9,60 eur v bytovom dome alebo polyfunkčnom objekte s prevahou bytovej plochy

