
Preverenie úhrady dane za psa v roku 2011 
 
Na základe uznesenia MZ č. 66/2011 zo dňa 23. 2. 2011 bola vykonaná kontrola úhrad dane 
za psa v meste Rožňava. 
Daň za psa sa vyrubuje v zmysle VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava čl. 3 daň za psa, § 10. 
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 občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Sadzba dane za jedného psa a kalendárny 
rok je: 13,15 € za psa chovaného v rodinnom dome alebo pri rodinnom dome, 
           29,54 € za psa chovaného v budovách povahy bytových domov 
           13,15 € za psa chovaného v inej výstavbe alebo pri inej výstavbe. 
Od dane je oslobodené chov psa, ktorý je vo výcvikovej škole, kde je vychovávaný a cvičený 
za účelom vodenia zrakovo postihnutých osôb. Občan má oznamovaciu povinnosť pri vzniku, 
zmene a zániku daňovej povinnosti. 
Daň za psa je splatná do konca januára bežného roka. 
 
V meste Rožňava je zaevidovaných 1133 psov. Daň za psa je vyrubená 1065 daňovníkom. 
Daň splatnú k 31.1.2011 malo 1008 daňovníkov v celkovej výške 19 711,64 €. 
Do 31. 1. 2011 daň uhradilo 727 daňovníkov. Do 8. 3. 2011 daň uhradilo 862 daňovníkov  
v celkovej výške 17 365,19 €. Pohľadávka na dani za psa k 8. 3. 2011 za rok 2011 je vo 
výške  2 346,45 €, nedoplatky predchádzajúcich rokov sú vo výške 6 180,96 €, t.j. celková 
pohľadávka na dani za psa je vo výške 8 527,41 €. 
 
Mestský úrad vykonáva vyhľadávaciu činnosť v tejto oblasti a oproti roku 2010 bolo v roku 
2011 vyrubených o 1562,55 € viac. 
 


