Obec Gyňov v súlade s ustanovením § 6 odseku 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, §
8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods.
2, § 29, § 36, § 51, § 59 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE GYŇOV

číslo :

2/2015

ČASŤ
ZÁKLA D N É

I

USTANOVENIE
§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Gyňove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov u k l a d á s účinnosťou od
1. januára 2016:
a) d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í:

b)
c)
d)
e)
f)

daň
daň
daň
daň
daň

za
za
za
za
za

- daň z pozemkov,
- daň zo stavieb,
- daň z bytov,

p s a,
u ž í v a n i e v e r e j n é h o p r i e s t r a n s t v a,
u b y t o v a n i e,
p r e d a j n é a u t o m a t y,
n e v ý h e r n é h r a c i e p r í s t r o j e.

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 1 písm. a/, b/, e/, f/, je kalendárny
rok.
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Č A S Ť II
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA VEREJNÉ PRIESTRANSTVO ,
DAŇ ZA UBYTOVANIE, DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DAŇ ZA NEVÝHERNÉ
HRACIE PRÍSTROJE
ČLÁNOK I
DAŇ Z

POZEMKOV

§2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Gyňov hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte
základu dane z pozemkov násobí výmera v m2 za:
- ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy v sume 0,4046 € za 1 m2,
- trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy v sume 0,1002 € za 1 m2,
-

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a za ostatné hospodársky využívané
vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku v sume 0,11 € za 1m2,

-

záhradu, zastavané plochy a nádvoria, a ostatné plochy je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov v sume 1,32 € za 1 m2,

-

stavebný pozemok je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemkov v sume 13,27 € za 1 m2.
§3
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
VZN) sa v celej Obci Gyňov (ďalej len obec) určuje (§ 8 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
takto:
- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
0,40% zo základu dane,
- za záhrady
0,30% zo základu dane,
- za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,30% zo základu dane,
- za stavebný pozemok
0,30% zo základu dane.

2. Stavebným pozemkom je celá výmera tých parciel, ktoré sú uvedené v rozhodnutí
o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení.
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ČLÁNOK II
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Predmet dane
1.

Premetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,
e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) priemyselné stavby, stavby súžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h).

2. Na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§5
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
§6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území Obce Gyňov (§ 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:
a) 0,070 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,
b) 0,069 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,156 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,176 €/m2 za samostatne stojace garáže,
e) 0,176 €/ m2 za stavby hromadných garáží,
f) 0,176 €/ m2 za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,
3

g) 0,418 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
h) 0,690 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 0,139 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písm. a/ až h/.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,01 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak
sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2.

Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu
roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni,
v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia
o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov (§17 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady):
- pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
2. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb (§17 ods. 3 zákona č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady):
- stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu stavebnej uzávery alebo
umiestnenia na podkopanom pozemku,
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,
zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice,
divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
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ČLÁNOK III
DAŇ ZA PSA
§9
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou na území obce Gyňov.
§ 10
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 11
Sadzba dane
1. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadza dane
platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2. Sadzby dane sa stanovujú vo výške 8,29 €.
3. V prípade nadobudnutia psa v priebehu kalendárneho roka daňovníkovi sa vyrubí pomerná
časť dane.
§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti
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.
§ 13
Registračný štítok
1. Registračný štítok slúži na evidenciu psa.
2. Daňovník po nahlásení psa obdrží registračný štítok, ktorým je povinný označiť svojho psa.
3. Daňovník zaplatí za registračný štítok jednorazový poplatok vo výške 0,66 €.

§ 14
Oslobodenie a zníženie dane
Správca dane poskytuje zníženie dane za psa:
a) osamelému dôchodcovi, ktorý žije sám v rodinnom dome, na 3,31 € za prvého psa,
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b) daňovníkovi, ktorý preukáže do 31. januára zdaňovacieho obdobia, doklad od
veterinárneho lekára, že dal sterilizovať svojho psa o 50 % z ročnej daňovej
povinnosti.

ČLÁNOK IV
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 15
Pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
1. Verejným priestranstvom je pozemná komunikácia, park, trhovisko a všetky verejnosti
prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia alebo tieto pozemky obec prenajala
podľa osobitných predpisov.
2. Pozemnou komunikáciou je priestor ohraničený vonkajšími hranicami priekop, rigolov,
násypov a zárezov svahov. Súčasťou miestnych komunikácii sú všetky zariadenia, stavby,
objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu ciest a miestnych
komunikácií a na zaistenie bezpečnej, plynulej a hospodárnej cestnej premávky.
3. Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj
4. Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj pred prevádzkou,
5. Stavebným zariadením je zariadenie staveniska, pomocné stavebné konštrukcie a iné
technické zariadenia,
6. Zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je dočasné technické zariadenia a pomocné
konštrukcie, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a slúži pre
výkon a realizáciu umeleckej a varietnej produkcie,
7. Skládkou je priestor – časť verejného priestranstva, ktorý nie je určený na ukladanie vecí,
materiálov alebo tovarov, napriek tomu však uvedenému účelu dočasne slúži,
8. Reklamné zariadenie sa rozumie akákoľvek stavba, konštrukcia alebo plocha vrátane
všetkých jej súčastí, používaná alebo určená na reklamné, informačné alebo propagačné
účely.
§ 16
Daňovník
Daňovníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.

§ 17
Predmet dane
1.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
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2.

Osobitným užívaním verejného priestranstva na území obce sa rozumie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia,
umiestnenie predajného zariadenia,
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie zariadenia pre účely reklamných a iných atrakcií,
umiestnenie skládky.
§ 18
Oslobodenie od dane

Správca dane oslobodzuje od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva (§36 zákona
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady) takto:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného,
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V
tomto prípade je usporiadateľ povinný tieto skutočnosti uviesť v žiadosti o povolenie
akcie do troch dní a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na účet charitatívnej
spoločnosti, resp. preukázať ako bolo s týmito prostriedkami naložené,
b) za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich
umiestnenie na verejnom
priestranstve
vydalo
stavebné
povolenie,
alebo
kolaudačné rozhodnutie,
c) za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou stavby v súlade
s právoplatným stavebným povolením alebo povolením na drobnú stavbu na základe
povolenia Obecného úradu a to maximálne na dobu 6 mesiacov odo dňa vydania
povolenia na užívanie verejného priestranstva,
d) za užívanie verejného priestranstva pri odstraňovaní porúch a havárií na technických
zariadeniach inžinierskych sietí,
e) ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej založenia a verejné
priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
§ 19
Sadzby dane
Správca dane určuje sadzbu dane pre právnické a fyzické osoby, ktoré užívajú verejné
priestranstvo na účely uvedené v § 18ods.1 tohto VZN nasledovne:
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb

1,65 € / 1 m2 /deň,

b) umiestnenie stavebného zariadenia

0,99 € /1 m2 /deň,

c) umiestnenie predajného zariadenia
1,65 € / 1 m2 /deň,
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 0,01 € / 1 m2 /deň,
e) umiestnenie zariadenia pre účely reklamných a iných atrakcií

1,65 €/ 1m2 /deň,

f) umiestnenie skládky odpadu

0,99 € / 1 m2 /deň,

g) umiestnenie reklamného zariadenia (dlhodobé –viac ako 1 mes.) 1,65 €/ 1m2 /deň.
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§ 20
Splatnosť dane
1. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu neurčitú, daň na celý kalendárny rok
je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a do 30. septembra príslušného roka.
2. V prípade, že užívanie verejného priestranstva začne až v priebehu kalendárneho roka,
zaplatí daňovník pomernú časť polročnej splátky do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
3. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu určitú, dane za povolenú dobu užívania
sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Lehota splatnosti
dane dodatočne vyrubenej pri
prekročení povolenej doby užívania verejného
priestranstva je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 21
Oznamovacia a daňová povinnosť
1. Daňovník je povinný vopred najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti nahlásiť obci
začatie užívania verejného priestranstva a požiadať o súhlas k tomuto užívaniu.
2. Daňovník je povinný oznámiť obci, že užívanie verejného priestranstva bolo ukončené,
zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
Dňom splnenia týchto povinností daňovníkovi zaniká daňová povinnosť.
ČLÁNOK V
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 22
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel,
motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie
zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata,
stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný
dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

§ 23
Daňovník a platiteľ
1.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

2.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.

8

§24
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane pre daň za ubytovanie vo výške 0,33 € na osobu
a prenocovanie.
§25
Oznamovacia povinnosť
1. Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
2. Platiteľ dane je povinný správcovi dane oznámiť do 30 dní od ukončenia ubytovania počet
ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane.
3. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov v "Knihe
ubytovaných", ku ktorej musia byť doložené potvrdenia o zaplatení dane daňovníkmi a ktorá
musí obsahovať nasledovné údaje: Meno a priezvisko, bydlisko, dátum nástupu, ukončenia
ubytovania.
4. Platiteľ dane vyberá daň z ubytovania nasledujúcim spôsobom: pri nástupe do ubytovacieho
zariadenia.
5. Platiteľ dane vystaví daňovníkovi očíslované potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom uvedie:
počet prenocovaní.

ČLÁNOK VI
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 26
Predmet dane
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu.
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu každého predajného automatu s uvedením
týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c) umiestnenie predajného automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania,
e) druh nevýherného hracieho prístroja.
§ 27
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty vo výške 33,19 € ročne za predajný
automat.

9

§ 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
sa uskutočnilo jeho prevádzkovanie.
§ 29
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§ 30
Oslobodenie
Správca dane oslobodzuje od dane za predajné automaty (§51 zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)
predajné automaty, ktoré sú určené na predaj ochranných prostriedkov proti šíreniu nákazlivých
chorôb.
ČLÁNOK VII
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 31
Predmet dane
1.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu každého predajného automatu s
týchto údajov:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b) adresa,
c) umiestnenie predajného automatu,
d) dátum začatia prevádzkovania,
e) druh nevýherného hracieho prístroja.

uvedením

§ 32
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
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§ 33
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 165,96 € za
jeden nevýherný hrací prístroj.
§ 34
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
ČLÁNOK VIII
§ 35
Platenie dane
1. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane vyššej ako 1.660 € v dvoch rovnakých
splátkach, pričom prvá splátka dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka je splatná do 30. septembra bežného roka, na
ktorý sa daň vyrubuje.
3. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Č A S Ť III
ČLÁNOK IX
§ 36
Spoločné ustanovenia
Platenie dane
1.

Daň je možné uhradiť (s uvedením prideleného variabilného symbolu):
BEZHOTOVOSTNE - prevodom na účet obce,
HOTOVOSTNE
- v pokladni obce,
POŠTOVOU POUKÁŽKOU typu U.

2.

Pri bezhotovostnej platbe je daňovník povinný označiť platbu podľa čísla variabilného
systému uvedeného v rozhodnutí, ktorý je pridelený ku každému druhu dane zvlášť.

3.

Neoznačenú platbu správca dane použije na úhradu:
a) daňového nedoplatku,
b) splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti s najstarším dátumom splatnosti
v čase prijatia platby,
c) na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov.
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Pri viacerých daňových nedoplatkoch a splátkach miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti
s rovnakým dátumom splatnosti, prijatú platbu správca dane použije na ich úhradu v poradí
podľa ich výšky vzostupne.

Č A S Ť IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
10.12.2015 uznesením č. 69/2015
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť pokutu podľa osobitného
predpisu.
4. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 563/2009 Z
.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Daňové konanie ako i úkony spojené so správou miestnych daní a poplatku podľa tohto
nariadenia na území obce vykonáva Obecný úrad v Gyňove.
6. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
7. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2014 – o miestnych daniach na území
Obce Gyňov.
V Gyňove, dňa 10.12.2015

........…......………..........
Mgr. Denisa Vargová
starosta obce
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