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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŠURANY č. 6/2022 

O MIESTNEJ DANI ZA PSA CHOVANÉHO NA ÚZEMÍ MESTA ŠURANY  
 

Mesto Šurany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov 

v y d á v a 

 

toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2022 o miestnej dani za psa chovaného na 

území mesta Šurany (ďalej len „VZN“).  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

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 predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z.z.“).  

§ 2 

Základné ustanovenia 

1) Mesto Šurany ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 01.01.2023 

miestnu daň za psa za podmienok, ako sú určené zákonom a týmto VZN. 

 

2) Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej dane za psa chovaného na 

území mesta Šurany. 

                                                               § 3 

                                            Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto VZN je určenie náležitostí miestnej dane za psa podľa splnomocňovacieho 

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

§ 4 

Vymedzenie predmetu dane 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území mesta Šurany právnickou 

alebo fyzickou osobou. 

§ 5 

Sadzba dane 

 

Správca dane určuje ročnú  sadzbu  dane za jedného psa a kalendárny rok podľa miestnych 

podmienok nasledovne: 

 

Miesto chovu psa Sadzba v eur 

Rodinný dom   5,00 

Bytový dom 25,00 

Objekt podnikateľského subjektu   6,00 
 

 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119073-3119077&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
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§ 6 

Oslobodenie a zníženie dane za psa 

 

1) Správca dane poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom na základe predloženej žiadosti, ku ktorej je povinný 

predložiť fotokópiu tohto preukazu alebo fotokópiu rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ktorý ho vydal. 

 

2) Správca dane  poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého dočasne vlastní útulok, karanténna 

stanica alebo fyzická a právnická osoba, ktorá poskytuje dočasné umiestnenie odchyteného, 

opusteného alebo zatúlaného psa. 

 

3) Správca dane poskytne zníženie dane za psa chovaného v bytovom dome, ktorého vlastní 

fyzická osoba staršia ako 62 rokov vrátane o sumu vo výške 10,00 eur. 
   

§ 7  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území 

mesta Šurany bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  Šurany č. 1/2022-Z, bod VIII., 

dňa 15.12.2022. 

 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území 

mesta Šurany bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli mesta Šurany, zverejnené na 

webovom sídle mesta Šurany www.surany.sk a na  Centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 

16.12.2022. Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2023. 
 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod I., dňa 09.12.2021. 

 

 

 

                                             
   

                                                                                                          Mgr. Marcel Filaga, v.r. 

                                                                                                           primátor mesta Šurany  

 

 

 

http://www.surany.sk/

