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www.konskaliptov.sk, obeckonskalm@gmail.com

Všeobecne záväzné nariadenie obce Konská
č. 1/2016
o miestnej dani - daň za psa
a
o podmienkach držania psov na území obce Konská
Obec Konská v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a následných noviel o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a podľa § 3 ods.6, § 4 ods.5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov ustanovuje
§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo Konská podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozhodlo, že 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
zavádza miestnu daň za psa a podľa §3 ods.6, §4 ods.5, §5 ods. 1 a §6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov upravuje podmienky držania psov na území obce Konská.
PRVÁ ČASŤ
§2
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 6,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
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DRUHÁ ČASŤ
§3
Vydanie náhradnej známky
V prípade zničenie, odcudzenia alebo straty evidenčnej známky psa obec vydá držiteľovi psa za úhradu
2,00 € náhradnú evidenčnú známku psa.
§4
Podrobnosti o vodení psa
1) Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo
možné psa neustále bezpečne ovládať.
2) Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes vždy náhubok.
§5
Vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný
1) Na území obce je vstup so psom zakázaný na všetky miesta, ktoré sú viditeľne označené nápisom „ Zákaz
vstupu so psom“ alebo piktogramom, najmä:
a) na detské ihriská,
b) do areálov a objektov športovísk a štadiónov prístupných verejnosti,
c) na trhové miesta obce,
e) do areálu cintorína,
f) do obecného úradu a do knižnice,
g) v priestoroch slúžiacich obci,
h) na ďalšie označené miesta.
2) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie psích výkalov. Po
znečistení verejného priestranstva je povinný výkaly bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto.
2) Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad.
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TRETIA ČASŤ
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Konskej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnej dani za psa a
o podmienkach držania psov na území obce Konská uznieslo dňa 22.4.2016 uznesením č.11/2016.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Konská č. 4/2015 o miestnej dani - daň za psa a o podmienkach držania
psov na území obce Konská.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - ty deň po zverejnení na úradnej tabuli obce.

Ing. Miroslav KAMHAL, v.r.
starosta obce
Prílohy: Príloha č. 1: Evidenčný list psa obce Konská

Návrh VZN vyvesený dňa: ....23.04.2016....
Návrh VZN zvesený dňa: ..........................

Schválené VZN zverejnené dňa 23.04.216 na webstránke obce www.konskaliptov.sk.
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Príloha č.1 k VZN č.1/2016

OBEC KONSKÁ
Evidenčný list psa
I.

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za psa

Údaje o držiteľovi psa:
Meno a priezvisko/ Názov firmy:....................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu/ Sídlo firmy:..............................................................................................................
Rodné číslo / IČO právnickej osoby:...............................................................................................................
Adresa chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa:
........................................................................................................................................................................
Charakter chovného priestoru alebo zariadenia ( rodinný dom, bytový dom, prevádzka a pod.)
........................................................................................................................................................................
Údaje o psovi:
Plemeno:...................................................................Meno psa:....................................................................
Pohlavie:...................................................................Farba:...........................................................................
Vek psa (dátum narodenia psa):....................................................................................................................
Údaje o tetovaní alebo čipovaní (ak ho pes má)...........................................................................................
Úhyn psa:......................................................................................................................................................
Strata psa:......................................................................................................................................................
Úradné záznamy:
Prihlásený do evidencie:...............................................................................................................................
Dátum od kedy je pes chovaný alebo držaný:.............................................................................................
Evidenčné číslo psa:.....................................................................................................................................
Ročný poplatok za psa:................................................................................................................................
Záznam pri pohryzení človeka....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Záznam o zmenách údajov:.........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
V Konskej, dňa .......................................
II.

.....................................................................
Podpis vlastníka /držiteľa/ psa
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa

Odhlásenie psa z evidencie
Dôvod odhlásenia psa: ...............................................................................................................................
Evidenčná známka psa vrátená: áno – nie
V Konskej dňa ................................
..............................................................
Podpis vlastníka /držiteľa/ psa
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