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Obec Turčiansky Ďur 

    Telefón : 043 493 3208 (pevná linka)                Obec Turčiansky Ďur 
                 0904 137 682 (mobil)                 Turčiansky Ďur 6 
  Mail: obecturcianskydur@centrum.sk                               038 43 Kláštor pod Znievom 

  Web: www.turcianskydur.sk        

  

Všeobecne  záväzné nariadenie č. 3/2022 

o miestnej dani za psa 

 

Návrh  tohto VZN zverejnený  na  pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 

4 zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

na  úradnej tabuli  obce  

na internetovej stránke  obce   

 

 

 

dňa 1.12.2022 

dňa 1.12.2022 

 

začiatok  lehoty  na  pripomienkovanie 

 

dňa 1.12.2022 

 

koniec  lehoty  na  pripomienkovanie 

 

 

dňa  10.12.2022 

Pripomienky  zasielať  

písomne na adresu: Obecný úrad , Turčiansky Ďur č. 6, 03843 

elektronicky  na  adresu: info@turcianskydur.sk 

 

 

 

Vyhodnotenie  pripomienok  k návrhu  VZN  uskutočnené 

  

 

dňa 15.12.2022 

 

Schválené  VZN 

na  rokovaní  obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2022 

vyhlásené vyvesením  na  úradnej tabuli  obce 

a na elektronickej úradnej tabuli  obce  

 

dňa 21.12.2022 

 

účinné dňom 

 

dňa 01.01.2023 

 

mailto:obecturcianskydur@centrum.sk
http://www.turcianskydur.sk/
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Obec   Turčiansky Ďur, Obecné zastupiteľstvo v Turčianskom Ďure v zmysle § 4 ods. 3 písm. c),   

§ 6 ods. 1 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 príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  582/2004 

Z. z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  

odpady  vydáva  pre  katastrálne  územie Obce  Turčiansky Ďur 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Turčiansky Ďur č.  3/ 2022 

o miestnej dani za psa 

 

§ 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. 

§ 2   Základné ustanovenie 

Obec Turčiansky Ďur týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2023 miestnu daň za psa. 

§ 3    Predmet úpravy  
 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa 

podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane. 

 

§ 4  Sadzba dane 

 

Obec Turčiansky Ďur určuje sadzbu dane za každého psa chovaného v rodinnom dome, alebo byte 

v súkromnom vlastníctve na území celej obce vo výške 5,00 € na kalendárny rok, ktorého majiteľom 

je osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci. 

 

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

osobou. Predmetom dane  za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa 

občan s ťažkým zdravotným postihnutím (nevidomá osoba). 

 

§ 5  Daňovník 

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba , ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa 

nedá preukázať, kto psa vlastní. 
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§ 6 Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 

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

sa pes stal predmetom dane podľa § 15  a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 

§  7  Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane na Obecný úrad 

Turčiansky Ďur do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie 

obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia. V ďalších 

zdaňovacích obdobiach daň za psa vyrubí obec platovým výmerom. Vyrubená daň za psa je splatná 

do 15 dní od doručenia platového výmeru. Pro oznámení vzniku daňovej povinnosti odovzdá obec 

vlastníkovi alebo držiteľovi psa ochrannú známku. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný ochrannú 

známku dať psovi, aby bola zabezpečená jeho identifikácia. 

 

§ 8  Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce č. 2/2019. 

 

§ 9  Záverečné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskom Ďure sa uznieslo na vydaní toto VZN na svojom zasadnutí 

dňa 16. 12. 2022 uznesením č. 5/2022.12. 

 

 

 

Ing. Viera Hanesová     
      starostka obce  

 


