
Daň za psa 

Mesto Svätý Jur ako správca dane za psa na území Mesta Svätý Jur v nadväznosti na ustanovenia § 22 

- 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady ustanovuje miestne dane Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svätý Jur o 

vybraných miestnych daniach (ďalej len VZN mesta). 

Predmet, daňová povinnosť a oslobodenie od dane 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou a daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá je: 

a)  vlastníkom psa 

b)  držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto vlastní psa. 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 

pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom 

dane. 

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani za psa podľa stavu                        

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia , daňovník je povinný 

podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

Základom dane je počet chovaných psov. Sadzba dane je ustanovená VZN mesta. 

Od dane za psa je oslobodený pes, ktorý: 

a) je chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 

b) je umiestnený v útulku zvierat, 

c) má špeciálny výcvik na sprevádzanie nevidomej osoby, 

d) ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.   

Mesto Svätý Jur oslobodzuje od dane za psa, psa, ktorého majiteľ sa preukáže potvrdením o skúške 

výkonu a výcviku psa. Oslobodenie začína plynúť od 1. nasledujúceho mesiaca od podania písomnej 

žiadosti a zároveň predloženia originálu, prípadne overenej fotokópie k nahliadnutiu správcovi dane . 

Platenie dane 

Mesto Svätý Jur vyrubuje daň každoročne rozhodnutím, ktoré je doručené daňovníkovi. Daňovník má 

v zmysle platnej legislatívy možnosť odvolať sa. V prípade že tak neurobí do 30 dní, je povinný daň 

zaplatiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. 

Odkazy na web: 

Daňové priznanie:  

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3482/tla%C4%8Divo2015%20PO+FO%20.pdf  

VZN mesta o vybraných mestský daniach: 

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3831/3_2017%20VZN%20%20o%20vybran%C3%BDch%2

0miestnych%20daniach.doc  

 

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3482/tla%C4%8Divo2015%20PO+FO%20.pdf
http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3831/3_2017%20VZN%20%20o%20vybran%C3%BDch%20miestnych%20daniach.doc
http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/3831/3_2017%20VZN%20%20o%20vybran%C3%BDch%20miestnych%20daniach.doc

