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Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrany
č. 3 /2013
o dani za psa v obci Modrany
Obecné zastupiteľstvo v Modranoch podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona
SNR číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade
s ustanoveniami zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), v súlade s ust. zákona číslo
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
a miestnom poplatku“) sa ustanovujú podrobnejšie podmienky pre daň za psa na území
obce Modrany (ďalej len „obec“).
(2) Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti sú
upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku1.
§2
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3,50 €.
§3
Všeobecné ustanovenia
(1) Vyrubenie dane, splatnosť a platenie dane upravuje zákon o miestnych daniach
a miestnom poplatku2.
(2) Postup pri správe dane upravuje osobitný predpis a zákon o miestnych dabiach a
miestnom poplatku3

§4
Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Modranoch dňa 13.12..2013
(2) Návrh VZN pred predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva bolo zverejnený
v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisoch.
(3) Zrušuje sa VZN Obce Modrany č. 4/2012 o podmienkach určovania vyberania dane za
psa na území obce Modrany na rok 2013.
(4) Zrušuje sa VZN Obce Modrany č. 3/2001 o dani za psa.
(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.
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§ 22 až 28 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
2
§ 99a až 99g zákona č.582/2004 Z.z.
3
§ 28,99 a102 zákona č.582/2004 Z.z.
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.)
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Dôvodová správa
Okresná prokuratúra na základe výsledkov previerky stavu zákonnosti postupu obce
pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení obce upozornením číslo Pd 98/13-3 zo dňa
14.05.2013 upozornila na niektoré nedostatky Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Modrany č. 4/2012 o podmienkach určovania vyberania dane za psa na území obce
Modrany na rok 2013.
V súlade s upozornením prokurátora bol pripravený na rokovanie Obecného
zastupiteľstva v Modranoch návrh nového VZN o dani za psa v obci Modrany.
Návrh VZN bol v súlade s § 6 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov bolo zverejnení vyvesením na úradnej tabuli obce 25.11.2013
a na internetovej adrese obce
K návrhu VZN v lehote 10 dní v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. boli – neboli
podané
(Vyhodnotenie – ak boli podané - § 6 ods.6 a 7 zákona č.369/1990 Zb.)

