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ZÁKONNÁ ÚPRAVA DANE ZA PSA 
Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území Obce Hrhov, prijaté uznesením OZ v Hrhove č. 4/2019 dňa 
16.12.2019 v znení neskorších doplnkov a zmien. 
V zmysle uvedených právnych predpisov je daň za psa upravená nasledovne: 
  
SPRÁVA DANE 
Správu dane za psa vykonáva miestne príslušná obec, na ktorej území je pes chovaný. 
  
PREDMET DANE 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. 
Predmetom dane za psa nie je 

 pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely 
 pes umiestnený v útulku zvierat 
 pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom (napr. tzv. slepecký pes). 

  
DAŇOVNÍK 
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je: 

 vlastníkom psa alebo 
 držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

  
ZÁKLAD DANE 
Základom dane je počet psov. 
  
SADZBA DANE 
Sadzbu dane určí obec všeobecne záväzným nariadením, a to za jedného psa a kalendárny rok. 
Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
V obci Hrhov sú nasledovné sadzby dane za psa: 

 5,00 € za psa chovaného v rodinnom dome alebo pri rodinnom dome, alebo v byte bytového domu.  

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI 
Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane (nadobudnutie veku 6 mesiacov psa, kúpa, osvojenie psa 
staršieho ako 6 mesiacov, a pod.) 



Zánik: Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom 
dane (úhyn, utratenie, strata, darovanie, odcudzenie, a pod.). 
  
TERMÍNY NA PODANIE PRIZNANIA 
Priznanie k dani za psa podáva daňovník: 

 pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti 
 pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. 

  
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá priznanie v stanovenej 30-dňovej lehote, má 
nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za 
ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník nepodá priznanie v zákonom stanovenej lehote, nárok na 
vrátenie pomernej časti dane zaniká. 
  
TLAČIVÁ NA PODANIE PRIZNANIA 
Priznanie sa podáva na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky opatrením č. MF/021249/2014-725. 
Tlačivo si môže daňovník stiahnuť kliknutím na odkaz dzn-sk-01, alebo si ho môže vyzdvihnúť 
v kancelárii Obecného úradu v Hrhove. 
  
POSTUP PRI VYPLNENÍ PRIZNANIA 
V tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je „priznanie“, „čiastkové priznanie“, „opravné 
priznanie“ alebo „dodatočné priznanie“. 
Vyplní I. oddiel – Údaje o daňovníkovi, V. oddiel – Priznanie k dani za psa a Súhrn príloh. 
Povinnou náležitosťou priznania je vyhlásenie, že všetky údaje v priznaní sú správne a pravdivé, 
kde daňovník dopíše dátum a priznanie podpíše.   
Poučenie na vyplnenie priznania si môže daňovník stiahnuť kliknutím na odkaz dzn-sk-02, alebo 
ho môže vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu v Hrhove. 
  
VYRUBENIE DANE 
Správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia na celé zdaňovacie obdobie. 
Pri nadobudnutí psa v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane vyrubí rozhodnutím 
pomernú časť dane. 
Ak dôjde počas roka k zániku daňovej povinnosti k dani za psa, správca dane vydá nové 
rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie 
alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje. 
  
SPLATNOSŤ DANE 
Daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
(Rozhodnutie je právoplatné, ak uplynula lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je 
stanovená 15-dňová lehota odo dňa doručenia rozhodnutia.) 
  
PLATENIE DANE 
Daň za psa je možné zaplatiť: 

 bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet Obce Hrhov 
č.  SK5556000000000433977001 vedený v Prima banke Slovensko, a. s.  

 poštovým poukazom na účet Obce Hrhov č. SK5556000000000433977001 vedený v Prima 
banke Slovensko, a. s  

 v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Hrhove. 

 



  
ZNÍŽENIE DANE  A OSLOBODENIE OD DANE  
  
Správca dane poskytuje oslobodenie od dane za psa fyzickým osobám, ktoré 

 sú držiteľom preukazu ZŤP 

 majú vek nad 70 rokov. 
 

Ak nárok na zníženie alebo oslobodenie vznikne alebo daňovník ho preukáže v priebehu 
zdaňovacieho obdobia po vyrubení dane, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa poskytne 
od 01.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. 
  
SANKCIA 
ZA NEPODANIE PRIZNANIA V USTANOVENEJ LEHOTE 
Ak daňovník podá priznanie po ustanovenej lehote, správca dane uloží sankciu najviac do výšky 
vyrubenej dane, najmenej vo výške 5 eur. 
  

 


