
Obec Holiare 
______________________________________________________________ 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 

č. 2/2020 

 
o  dani  za  psa    

 

 

Návrh VZN:     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 18.11.2020      

 

                         zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :  18.11.2020    

 

 

                              

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):   4.12.2020 

 

Doručené pripomienky (počet) :  0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 

 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Holiaroch dňa 16.12.2020   

pod č. Uznesenia: 101/2020 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Holiare dňa : 17.12.2020 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021 
 

 

 

   

                                                                                                          Juraj Kürthy, v. r. 

                                                                                                            starosta  obce  

 

 

 

 

Obec Holiare v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  



o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  

a ustanoveniami § 22 až § 29, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

ustanovuje: 

 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo Holiare v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. d) zákona o 

obecnom zriadení  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o 

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

z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára 2021 miestnu daň za psa. Toto všeobecne záväzné 

nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území obce Holiare v 

zdaňovacích obdobiach počnúc rokom 2021.  

 

Čl.2 

Sadzba dane 

 

1. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 4,-€.  

2. Sadzba dane určená v čl.2 ods.1 platí aj pre každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.  

 

  

Čl.3 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Holiare č. 2/2020 o dani za psa bolo   

     schválené Obecným zastupiteľstvom Holiare na 10. zasadnutí dňa 16.12.2020, 

     uznesením č. 101/2020 

 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Holiare č. 2/2020 o dani za psa nadobúda   

     účinnosť dňom 1. januára 2021.  

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa sa zrušuje  

    VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   

     stavebné odpady. 
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