
OBEC NOVÁ SEDLICA     
 Obecný úrad č. 23, 067 68  Nová Sedlica

  
                                       

Dodatok č. 1/2022  
k VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov a o dani za psa na území

obce Nová Sedlica

      Obecné zastupiteľstvo v Novej Sedlici  na základe ustanovenia § 6 ods.  1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §
3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/2002 Z. z. ,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
(ďalej len zákon o držaní psov) a ustanoveniami § 22 až 29 zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpadu  a drobné  stavebné  odpady  v znení
neskorších predpisov  

v y d á v a

Dodatok č. 1/2022
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania

psov a o dani za psa na území obce Nová Sedlica  takto:

1) Mení sa sadzba dane: Článok VII.

Článok VII.
PREDMET DANE

ZÁKLAD DANE A SADZBA DANE
  

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

b) Predmetom dane za psa nie je:
3. pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
4. pes umiestnený v útulku zvierat,
5. pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby.

f) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
1. vlvlastníkom psa alebo
2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

g) Základom  dane  je  počet  psov.   Sadzba  dane  sa  určuje  v eurách  za  jedného  psa
a kalendárny  rok. 

       
h) Sadzba dane je 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Sadzba dane za každého

ďalšieho psa je 5,00 EUR. 



     Ostatné  ustanovenia  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  č.  3/2011  o  niektorých
podmienkach držania psov a o dani za psa na území obce Nová Sedlica.
     Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 3/2011 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022
uznesením 10/2022.
     Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov a o dani za
psa na území obce Nová Sedlica  nadobúda účinnosť dňa 01.03.2023.

Vasiľ Dinič
starosta obce


