Obec Kuklov
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2020 obce Kuklov
o miestnej dani za psa chovaného na území obce Kuklov
Obecné zastupiteľstvo obce Kuklov na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 22 - 29 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
/ďalej len „VZN“/.
§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Kuklove podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z, z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou od 1. januára
2021 na území obce Kuklov miestnu daň za psa tak, ako je uvedené v ďalších častiach
tohto VZN.
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný alebo držaný fyzickou
alebo právnickou osobou na území obce Kuklov.
2. Skutočnosť, že pes nie je v zmysle negatívneho vymedzenia zákona predmetom dane,
preukazuje jeho vlastník alebo držiteľ správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným
dokladom najneskôr v deň prihlásenia psa do evidencie podľa osobitného predpisu /§3
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov/.

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa
b/ držiteľom psa, ak nie je možné preukázať, kto psa vlastní
1. V prípade, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa osoba mladšia ako 18 rokov, pri
správe daní musí byť zastúpená svojim zákonným zástupcom.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§5
Sadzba dane
1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 6,00 EUR /slovom šesť EUR/.
2. Takto určená sadzba dane sa platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 1 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§7
Spôsob, forma a miesto platenia dane
Daň možno zaplatiť:
1. prevodom na účet obce uvedený v rozhodnutí s uvedením prideleného variabilného
symbolu
2. v hotovosti do pokladne obecného úradu
§8
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov č. 3/2012.
§9
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kuklov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 10.12.2020 uznesením č. 59/2020
2. VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021.
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