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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

Informácia 

o povinnostiach pri zmene miestnej príslušnosti správcu dane za psa  

 
Informácia je určená k povinnostiam daňovníka dane za psa v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho 

obdobia dôjde k zmene miestnej príslušnosti správcu dane za psa.  

 

Daň za psa je povinná vyrubiť iba tá obec (mesto), ktorá na svojom území ustanovila vo všeobecne záväznom 

nariadení túto daň podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnych daniach“). 

Zákon o miestnych daniach okrem iných náležitostí vymedzuje aj:  

 predmet dane,  

 vznik a zánik daňovej povinnosti, 

 správcu dane za psa  

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na 

území obce..            

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal 

predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.  

Správcom dane za psa je obec (mesto), na ktorej území je pes chovaný.  

 

V prípade psa, ktorý spĺňa podmienku predmetu dane je daňovník povinný podľa zákona o miestnych daniach 

podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k 

dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej „priznanie“ alebo „čiastkové priznanie“).  

 

 
Obrázok č. 1 

Vzhľadom na to, že ide o jedno priznanie so štyrmi daňami, súčasťou priznania sú prílohy, pričom daň za psa je 

v prílohe - V. Oddiel priznanie k dani za psa, v ktorej daňovník vyplňuje údaje o psovi ako aj vznik a zánik 

daňovej povinnosti.   

 
Obrázok č. 2 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698
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Vznik a zánik daňovej povinnosti  

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene miestnej príslušnosti správcu dane, zmena miestnej 

príslušnosti má za následok  zánik daňovej povinnosti, pretože daňová povinnosť zaniká, ak pes prestal byť 

predmetom dane vo vzťahu k správcovi dane, na ktorého území bol tento pes chovaný (pes starší ako 6 

mesiacov chovaný fyzickou a právnickou osobou). V súvislosti so zmenou miestnej príslušnosti správcu dane  

daňovníkovi súčasne na území inej obce vzniká daňová povinnosť.    

 
Priznanie, resp. čiastkové priznanie a čiastkové priznanie na zánik 

Keďže zmenou miestnej príslušnosti správcu dane zanikne na území jednej obce daňová povinnosť a na území 

inej obce vznikne daňová povinnosť, v oboch prípadoch je daňovník povinný podať čiastkové priznanie na zánik 

daňovej povinnosti ako aj priznanie (čiastkové priznanie) na vznik daňovej povinnosti. Priznanie (čiastkové 

priznanie) na vznik daňovej povinnosti a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti daňovník podáva 

príslušnému správcovi dane  najneskôr do 30 dní odo dňa zániku a vzniku daňovej povinnosti.  

 
Počítanie lehoty: 

Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov do plynutia lehoty určenej počtom dní sa nezapočítava deň, keď došlo 

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Z uvedeného vyplýva, že prvým dňom takejto lehoty je preto vždy prvý 

deň nasledujúci po skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

 
Poznámka: 

Ak daňovník daň za psa zaplatil a v lehote do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podal čiastkové priznanie 

na zánik daňovej povinnosti, správca dane podľa § 99h zákona o miestnych daniach vráti daňovníkovi pomernú 

časť dane z dôvodu zániku daňovej povinnosti. Pomernú časť dane správca dane vráti daňovníkovi na základe 

žiadosti po uplatnení § 98a zákona o miestnych daniach.  

 
Upozornenie: 

Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zanikne, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k tejto dani 

v lehote podľa § 99b ods. 2 citovaného zákona t.j. najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.   

 

Ak daňovník daň za psa nezaplatil a počas zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti k dani za 

psa, pričom  daňovník v ustanovenej lehote podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, podľa § 99e 

ods. 10 zákona o miestnych daniach správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. 

Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu 

alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie. 

 

Príklad č. 1 - Daňovník daň za psa zaplatil a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti nepodal 

v ustanovenej lehote   

Fyzická osoba býva v prenajatom byte nachádzajúcom sa na území mesta Zvolen (fyzická osoba nie je 

daňovníkom dane z nehnuteľností). Na území mesta Zvolen (v rámci bytu) chová psa, ktorý v mesiaci marec 

2018 dovŕšil 6 mesiacov. Z dôvodu vzniku daňovej povinnosti správcovi dane, ktorým je mesto Zvolen daňovník 

(fyzická osoba) podal priznanie za časť daň za psa v ustanovenej lehote. Správca dane vyrubil daňovníkovi 

pomernú časť dane za 9 mesiacov (od vzniku daňovej povinnosti, t.j. od 1.4.2018 do 31.12.2018), ktorá bola aj 

zaplatená. V mesiaci júl 2018 fyzická osoba zmenila trvalý pobyt do obce Králiky, kde je už daňovníkom dane 

z nehnuteľností (od roku 2017 vlastník rodinného domu), v rámci ktorej je pes ďalej chovaný. Daňovník z dôvodu 

zániku daňovej povinnosti podal 5. septembra 2018 správcovi dane mestu Zvolen čiastkové priznanie na zánik 

daňovej povinnosti.                 
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Riešenie: 

Z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti v mesiaci júl 2018 daňovníkovi zanikla daňová povinnosť posledným 

dňom, v ktorom pes prestal byť predmetom dane, t. j. 31. júla 2018.  

Vzhľadom na to, že daňovník čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti mestu Zvolen podal po lehote 

ustanovenej zákonom o miestnych daniach (podal 5. septembra 2018 a bol povinný podať najneskôr do 30. júla 

2018), pomernú časť dane za 5 mesiacov mesto Zvolen daňovníkovi nevráti.   

 
Keďže k zmene miestnej príslušnosti správcu dane došlo v mesiaci júl 2018, daňová povinnosť k dani za psa 

vznikla prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, t.j. 1. augusta 

2018. Z dôvodu vzniku daňovej povinnosti, daňovník bol povinný podať aj čiastkové priznanie za časť daň za psa 

najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t.j. do 31.augusta 2018) správcovi dane, ktorým je obec 

Králiky. V rámci prvej strany priznania daňovník bol povinný vyznačiť druh priznania – čiastkové priznanie. Ak 

daňovník podá čiastkové priznanie, správca dane daňovníkovi vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane za 5 

mesiacov (mesiace august až december 2018).    

 

Príklad č. 2 – Daňovník daň za psa nezaplatil a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti podal 

v ustanovenej lehote   

Fyzická osoba od roku 2009 v obci Hriňová na základe podaného oznámenia platí daň za psa. Na zdaňovacie 

obdobie 2018 správca dane vyrubil daňovníkovi daň za psa, ale daňovník túto daň nezaplatil. V mesiaci apríl 

2018 daňovník (darca) psa daroval inej fyzickej osobe (obdarovanému), s miestom chovu na území mesta Nitra. 

Daňovník (darca) z dôvodu zániku daňovej povinnosti podal obci Hriňová čiastkové priznanie na zánik daňovej 

povinnosti 25. mája 2018.                     

 

Riešenie:  

Z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti v mesiaci apríl 2018 daňovníkovi (darcovi) zanikla daňová povinnosť  

30. apríla 2018. Keďže daňovník (darca) správcovi dane, ktorým je obec Hriňová čiastkové priznanie na zánik 

daňovej povinnosti za časť daň za psa podal v ustanovenej lehote (podal 25.5.2018 a mal ho podať najneskôr do 

31.5.2018) a na zdaňovacie obdobie 2018 daň za psa nezaplatil, obec Hriňová vydá nové rozhodnutie, ktorým 

daňovníkovi (darcovi) vyrubí pomernú časť dane za 4 mesiace.  

 

Daňovníkovi (obdarovanému) daňová povinnosť k dani za psa vznikla 1. mája 2018. Daňovník bol povinný podať 

priznanie, resp. čiastkové priznanie z dôvodu vzniku daňovej povinnosti za časť daň za psa najneskôr do 31. 

mája 2018 správcovi dane, ktorým je mesto Nitra. V rámci prvej strany priznania bol daňovník povinný vyznačiť 

druh priznania – priznanie, resp. čiastkové priznanie. Po podaní priznania, resp. čiastkového priznania z dôvodu 

vzniku daňovej povinnosti, daňovníkovi (obdarovanému) správca dane vyrubí rozhodnutím  pomernú časť dane 

za 8 mesiacov (mesiace máj až december 2018). 

      

Príklad č. 3 – Daňovník daň za psa zaplatil a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti podal 

v ustanovenej lehote   

Fyzická osoba je od roku 2011 na území obce Selce daňovníkom dane za psa. Na zdaňovacie obdobie 2018 

správca dane vyrubil daňovníkovi daň za psa, ktorá bola aj zaplatená. V mesiaci október 2018 daňovník (fyzická 

osoba) na území obce Vlkanová si zriadila prechodný pobyt, v rámci ktorej je pes touto osobou ďalej chovaný. 

Daňovník z dôvodu zániku daňovej povinnosti podal obci Selce čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti 

30. novembra 2018.      
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Riešenie: 

Nakoľko na zdaňovacie obdobie 2018 daň za psa daňovníkom bola zaplatená a v lehote aj podané čiastkové 

priznanie na zánik daňovej povinnosti (povinnosť podať najneskôr do 30.11.2018), obec Selce vráti daňovníkovi 

pomernú časť dane za 2 mesiace (november a december 2018) na základe podanej žiadosti a po uplatnení § 98a 

zákona o miestnych daniach.   

 

Z dôvodu vzniku daňovej povinnosti (1. novembra 2018), daňovník bol povinný podať priznanie, resp. čiastkové 

priznanie za časť daň za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t.j. do 1.12.2018) správcovi 

dane, ktorým je obec Vlkanová. Po podaní priznania, resp. čiastkového priznania, správca dane vyrubí 

daňovníkovi rozhodnutím pomernú časť dane za 2 mesiace (november až december 2018). 

     

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

December 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


