
Žiadosť o nahlásenie zmeny vo vlastníctve psa 

 

Popis 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 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. 

 

2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo 

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

 

3. Základom dane je počet psov. 

 

4. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok:  

 

a) ak je pes chovaný pri rodinnom dome a je  zaočkovaný , čo držiteľ preukáže 

očkovacím preukazom psa je 10 eur, 

b) ak je pes chovaný v byte a je zaočkovaný, čo držiteľ preukáže očkovacím 

preukazom je 30,00 eur 

c) ak je pes nezaočkovaný je sadzba 30,00 eur. 

 

5. 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.  

 

6. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa je vlastník alebo držiteľ psa povinný 

najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku okrem podania priznania k tejto dani vyplniť 

prihlasovaciu kartu psa, ktorá je k dispozícií na obecnom úrade, v ktorej uvedie 

požadované údaje pre zápis psa do evidencie správcu dane. Zároveň je potrebné pri 

prihlasovaní predložiť fotografiu psa.  

 

7. Pri zániku daňovej povinnosti k dani za psa je vlastník alebo držiteľ povinný najneskôr 

do 30 odo dňa zániku daňovej povinnosti túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. 

 

8. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej 

musí byť evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný.  
 
 

Spôsoby vybavenia 

 

Podaním žiadosti s vyžadujúcimi prílohami a fotografiou nového psa na obecnom úrade v Jarabine 

(vzor tlačiva nižšie v prílohe)  

Prihlasovacia / odhlasovacia karta psa 

 



Lehoty a termíny 

Do 30 dní odkedy k zmene došlo, ale najneskôr do 31.01. bežného roka s účinnosťou od 1.1. 

spoplatňovacieho obdobia 

Poplatky 

Nevyžadujú sa 

Legislatíva 

 Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 VZN obce Jarabina č.1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 

 

  


