Obec Trenčianske Bohuslavice

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 6/2008 o miestnych daniach

Trenčianske Bohuslavice,
dňa 7.2.2011

Obec Trenčianske Bohuslavice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení

vydáva

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Trenčianske Bohuslavice
č. 6/2008 o miestnych daniach
Čl. 2
Daň za psa
V čl. 2 sa ruší bod 1 a nahrádza sa nový znením
1.

Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak
sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

V čl. 2 sa ruší bod 5 a nahrádza sa nový znením
5.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je majiteľom psa alebo držiteľom psa.

V čl. 2 sa vkladá bod 6 až 9
6.

7.

8.
9.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti. V oznámení je daňovník povinný uviesť:
Údaje o daňovníkovi a to: FO - Meno a priezvisko, PO – Firmu; adresu, počet psov,
Údaje o psovi: meno psa, rasa, ak má pes tetovacie číslo prípadne čípové číslo psa.
Daň za psa správca dane po prvý krát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na príslušné zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia platobným výmerom jednou splátkou do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Vlastník psa je povinný si vyzdvihnúť na obecnom úrade registračnú známku pre psa
a zabezpečiť, aby túto známku mal pes pripevnenú na obojku. V prípade straty známky
je majiteľ povinný do 15 dní po zistení túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade.
V prípade zániku daňovej povinnosti daňovník je povinný túto skutočnosť nahlásiť do
30 dní od zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.

Čl. 3
Daň za užívanie verejného priestranstva
V čl. 3 v bode č. 4 sa vypúšťa písmeno c) a doterajšie písmeno d ) sa označuje ako
písmeno c).
V č. 3 sa ruší znenie bodu 5 a 6 a nahrádza sa znením
5.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí osobitného
užívania verejného priestranstva správcovi dane a to pred začatím osobitného užívania
verejného priestranstva. Daňovník môže zriadiť skládku stavebného materiálu na
verejnom priestranstve len po písomnom súhlase obecného úradu, kde budú určené
podmienky a čas skládkovania.
V oznámení je daňovník povinný uviesť: Údaje o daňovníkovi a to: FO - Meno
a priezvisko, PO – Firmu; adresu, miesto osobitného užívania verejného priestranstva,
termín zahájenia a dobu užívania verejného priestranstva.

6.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

7.

Daň za užívanie verejného priestranstva správca dane po prvý krát vyrubí platobným
výmerom. Vyrubená daň je splatná v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.

8.

V prípade zániku daňovej povinnosti daňovník je povinný túto skutočnosť nahlásiť do
30 dní od zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane
zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Čl.4
Daň za ubytovanie

Čl. 4 daň za ubytovanie sa ruší a celé znenie sa nahrádza novým znením:
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby,
v ubytovacom zariadení.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa odplatne prechodne ubytuje v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
3. Základom dane je počet prenocovaní
4. Sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie
poskytuje.
6. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia daň za ubytovanie samostatne pripisuje na účet
za každé prenocovanie a jednorázovo odvádza na účet obce za všetkých daňovníkov. Daň
sa odvádza, za každý mesiac samostatne, vždy do konca nasledujúceho mesiaca.
7. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný viesť knihu prenocovaní a v prípade
kontroly dane z ubytovania ju predložiť k nahliadnutie.
8. Správca dane na požiadanie vystaví doklad o zaplatení dane z ubytovania.

Čl. 5
Daň za nevýherné hracie prístroje
V č. 5 sa vkladá bod 6 až 8
6.

7.

8.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti. V oznámení je daňovník povinný uviesť:
Údaje o daňovníkovi a to: FO - Meno a priezvisko; PO – Firmu, IČO; vlastnú adresu,
adresu priestorov kde sa prístroj nachádza.
Daň sa po prvý krát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná v jednej
splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na príslušné zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
platobným výmerom jednou splátkou do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
V prípade zániku daňovej povinnosti daňovník je povinný túto skutočnosť nahlásiť do
30 dní od zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
Čl. 6
Spoločné ustanovenia

V č. 6 sa ruší znenie bodu 4 a nahrádza sa znením
4.

Dane sa uhrádzajú poštovou poukážkou, prevodom z účtu na účet obce vedený v Dexia
banke Slovensko a.s. - č. účtu: 5801425001/5600, alebo priamo do pokladne na
obecnom úrade.

V Trenč. Bohuslaviciach, dňa 7.2.2011

Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

