NÁVRH

Obecný úrad Rovinka podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste
v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia obce Rovinka
č. xxx/2019
o dani za psa

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické
a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu
Obecného úradu Rovinka – Hlavná 350, 900 41 Rovinka, elektronicky – na adresu
obecrovinka@obecrovinka.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného
úradu, a to od 20. 11. 2019 do 30. 11. 2019.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia
nemusí prihliadať.

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka
č. xxx/2019
o dani za psa

Zverejnené pred schválením: 20. 11. 2019
Zvesené pred schvaľovaním:
Schválené: uznesením č. /2019
Vyvesené po schválení:
Nadobúda účinnosť: 01. 01. 2020

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka
č. xxx/2019
o dani za psa
Obec Rovinka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanovením § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o miestnych daniach“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa (ďalej len
„VZN“).
Článok 1
Základné ustanovenie
Obec Rovinka ako správca dane týmto VZN zavádza s účinnosťou od 01. 01. 2020
miestnu daň za psa.
Článok 2
Základ a sadzba dane
1) Základom dane je počet psov.
2) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 15,00 €/rok.
Článok 3
Oslobodenie od miestnej dane za psa
1) Od miestnej dane za psa sú oslobodení daňovníci – fyzické osoby, ktoré:
a) sú osobami nevidomými,
b) sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľmi preukazu osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím a/alebo držiteľmi preukazu osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu.
2) Oslobodenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje iba na jedného psa na daňovníka.
3) Splnenie podmienok pre oslobodenie od miestnej dane za psa podľa článku 3 bod 1 tohto
VZN musí daňovník preukázať obci Rovinka najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa
vzniku nároku na oslobodenie od dane. Inak vzniká nárok na oslobodenie až prvým dňom
nasledujúceho mesiaca, v ktorom túto skutočnosť daňovník preukázal správcovi dane.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Vzťahy neupravené týmto VZN sa riadia zákonom o miestnych daniach a ostatnými
príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
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2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa 11. 12. 2019
uznesením č. .../2019.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2020. Dňom nadobudnutia účinnosti sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o miestnej dani za psa zo dňa 16. 12. 2012.

Milan Kubeš
starosta obce Rovinka
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