Obec Gočovo

Obecné zastupiteľstvo v Gočove na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona NR č. 582/2004 Z.z., zákona č. 517/2005 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Gočovo toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
č. 1 /2011
na území obce Gočovo.
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Čl. I.
§1
Druhy miestnych daní
l) Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ ustanovuje druhy miestnych daní,
ktoré sa vyberajú v obci Gočovo, jednotlivé sadzby daní, vznik a zánik povinnosti platenia
daní, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti,
splatnosť poplatkov a prípadné úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní, ako aj
ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania dane na území obce Gočovo.
Obec Gočovo vo svojom územnom obvode zavádza podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov v zdaňovacom období kalendárneho roku 2012 tieto miestne
dane:
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. II.
Miestne dane
§ 2
Daň za psa
1) Správu dane vykonáva Obec Gočovo, na ktorej území je pes chovaný.
2) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
3) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa,
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4) U vlastníkov psov mladších ako 18 rokov je platiteľom dane zástupca dieťaťa, spravidla
jeden z rodičov.
5) Základom dane je počet psov.
6) Daň sa nevyrubí za psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím, psa so špeciálnym
záchranárskym výcvikom.
Neplatí sa tiež za psa, ktorý je chovaný na vedecké alebo výskumné účely.
6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti.
V tejto lehote musí zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
7) Daň za psa Obec Gočovo po prvýkrát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
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zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
8) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane kedy daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo
držiteľom psa.
Daňová povinnosť vzniká aj vtedy, keď pes sa stal predmetom dane za psa, teda od
prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom dosiahol šesť mesiacov.
9) Daňovník je povinný bezodkladne ohlásiť správcovi dane v písomnej podobe akékoľvek
zmeny daňovej povinnosti napr. pri uhynutí alebo utratení psa, resp. pri predaji.
10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane do 30 dní odo dňa 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.
11)

Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ potvrdenie veterinárneho lekára o úhyne psa
b/ kúpno-predajná zmluva
c/ čestné prehlásenia o úhyne, zatúlaní alebo darovaní psa
Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä vlastníka
resp. držiteľa psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek
a dátum nadobudnutia, druhy vykonaných očkovaní.

12)

Sadzba dane je určená na 7,00 € ročne za jedného psa držaného v rodinných domoch,
pozemkoch a na území obce.

13) Bankové spojenie obce Gočovo:
Peňažný ústav: DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 34416570002/5600
14) Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovou poukážkou /šekom/ na účet obce
c/ prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
d/ internet bankingom
15) Obec Gočovo vydá vlastníkovi resp. držiteľovi psa zapísaného do evidencie
evidenčnú známku, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa s nápisom Obce Gočove
a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známka je neprenosná na iného psa a
preukazuje jeho totožnosť. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je vlastník resp.
držiteľ povinný do 14 dní od zistenia týchto skutočností oznámiť obci Gočovo. Obec vydá
za úhradu 3,32 € náhradnú známku.

§3
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Daň za užívanie verejného priestranstva
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva. Správcom dane je Obec Gočovo, na ktorej území sa užívané verejné
priestranstvo nachádza.
2) Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, služieb, umiestnenie stavebného zariadenia,
predajného alebo reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenia skládky.
3) Verejným priestranstvom na účely tohoto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce:
a/ miestne komunikácie vo vlastníctve obce
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce
c/ obecné námestie
d/ nezastavané plochy majetku obce
e/ priestranstvo pred obecným úradom určené pre ambulantný predaj
4) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na
ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie.
5) Daň
platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo
nachádzajúce sa na území obce Gočovo v ods. 3.
6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera verejného priestranstva
v m2 alebo parkovacie miesto.
7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
8) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva činí 0,30 EUR za každý aj začatý m2
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň a za dočasné parkovanie
motorového vozidla za každú aj začatú hodinu pri použití priestranstva na službu, predaj.
9) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva obce Gočovo – a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.
10) Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Je povinný oznámiť obci Gočovo skutočnosť,
že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejne priestranstvo bolo uvedené
do pôvodného stavu.
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11) Daň sa vyrubí platobným výmerom. Platí sa jednorázovo v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Gočove alebo bezhotovostne na účet obce DEXIA banka Slovensko
a.s. najneskoršie do 15 dní po skončení použitia.
§4
Daň za nevýherné hracie prístroje
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. Správcom dane je Obec Gočovo, na
ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
2) Daň sa platí za umiestnenie hracích prístrojov, do ktorých sa na začatie a pokračovanie
hry vkladajú mince alebo bankovky v tuzemskej prípadne v zahraničnej mene, pričom
prístroj nevydáva peňažnú výhru.
3) Nevýherné hracie prístroje sú:
a / elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické a elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
4) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné prístroje prevádzkuje.
5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie musí doručiť osobne alebo
doporučeným listom Obci Gočovo. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti
obsahuje:
a/ identifikačné údaje daňovníka
b/ identifikácia nevýherného hracieho prístroja,
c/ miesto prevádzkovania.
7) Obec prvýkrát vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
9) Sadzba dane je 30 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Daň sa platí v hotovosti:
a/ do pokladne Obecného úradu
b/ bezhotovostným platobným prevodom na účet obce Gočovo vedený v DEXIA banka
Slovensko a.s. číslo účtu 3441650002/5600 variabilný symbol 133003.
10) Prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane na každý nevýherný
hrací prístroj osobitne.
11) Ak daňovník oznámi zánik daňovej povinnosti do 30 dní v priebehu zdaňovacieho
obdobia podľa ods.6 správca dane mu vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
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12) Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenj lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
13) Od dane za nevýherné hracie prístroje sú oslobodené prístroje vo verejných zariadeniach,
ktorými sa návštevník môže pripojiť na internet a môže na nich pracovať, posielať maily...
Čl. III.

1. Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§5

Základné ustanovenia, ktoré vymedzujú pojem predmet poplatku, poplatník u miestneho
poplatku za komunálne odpady okrem elektro odpadov a drobné stavebné odpady na území
obce sú uvedené v § 77 desiatej časti zákona
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za
komunálne odpady okrem elektro odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce Gočovo.
2) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3) U poplatníkov podľa ods.2 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v evidencii
obyvateľov vedenej na ohlasovni Obecného úradu (trvalý a prechodný pobyt)
a z údajov získaných ohlasovacou povinnosťou osôb oprávnených užívať alebo
užívajúcich nehnuteľnosť.
4) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) tohto
ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu. Ak občan má viac nehnuteľností, ktoré užíva alebo
je oprávnený užívať, ale tieto sú v rôznych obciach, v takom prípade platí miestny
poplatok v každej obci, a to v závislosti od počtu dní jej užívania v roku. Za tým
účelom je správca poplatku oprávnený vyžiadať si potrebné informácie od iných
správcov miestneho poplatku a iných orgánov verejnej správy.
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5) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:
a.) užíva priestory nehnuteľnosti na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b.) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c.) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d.)/ v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti.
6) Poplatok od poplatníka môže na základe písomnej dohody s poplatníkom v ustanovenej
výške pre obec vyberať a ručiť zaň:
a.) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov,
poplatok vyberá a ručí zaň zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
súhlasí,
b.) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
platiteľ).
7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti (podľa §
115 OZ domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú
náklady na svoje potreby), plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto
domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne
opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť Obci
Gočovo.
8) Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a.) pre fyzickú osobu – občana
• dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
• dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť
(kúpou, nájmom a pod.)
b.) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom dňom vzniku práva užívať
nehnuteľnosť, ak je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať alebo ju
užíva na iný účel ako na podnikanie
c.) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu) dňom vzniku práva užívať
nehnuteľnosť na účel podnikania.
2. Sadzba poplatku
1) a) Sadzba poplatku podľa článku III. ods. 2 písm. a) je
0,025 eur/osobu/kalendárny deň, čo predstavuje sumu 9,00 € ročne
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b) osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti a osade slúžiacej na
individuálnu rekreáciu:
0,076 € na kalendárny deň
a) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba bez zamestnancov, ktorí sú
podnikateľmi mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce:
25 € / rok
b) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktoré sú
podnikateľmi mimo ubytovacích služieb s prevádzkou na území obce:
za 1 zamestnanca: 35 € /rok
c) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so zamestnancami, ktorá vlastní alebo
má v prenájme nehnuteľnosť alebo byt na poskytovanie ubytovacích alebo
rekreačných služieb:
35 € / rok
2) Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na najbližší euro cent nadol.
3) Sadzba poplatku zahŕňa prepravné náklady, manipulačné náklady, náklady na
zneškodnenie odpadu.
4) Obec určuje poplatok na rok nasledovne:
a.)/ pre poplatníka podľa čl. III. ods. 2 písm. a.) bývajúceho v rodinných domoch ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
3. Úľavy a odpustenie poplatku
1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na základe žiadosti
a príslušných podkladov zníži o 50 %, ak poplatník k 31. januáru príslušného roka alebo
do jedného mesiaca odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej žiada
o odpustenie poplatku preukáže
a.) že sa v určenom období zdržiava v zahraničí – dokladom sú napr. pracovné povolenie,
povolenie k pobytu, víza a pod.,
b.) že má v obci trvalý pobytu, ale fyzický sa zdržiava na území mimo územia obce, kde
si zároveň plní poplatkovú povinnosť, dokladom je potvrdenie o návšteve školy,
potvrdenie z domova mládeže, potvrdenie zamestnávateľa, že je zamestnaný a býva
mimo mesta,
c.) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, a nemá v obci trvalý ani
prechodný pobyt, dokladom je čestné prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti , že
nehnuteľnosť nevyužíva na podnikanie alebo na prenájom a svoju poplatkovú povinnosť
plní v mieste trvalého resp. prechodného pobytu.
Ak predložený doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník je povinný
doložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka.
2) Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v lehote do 30 dní svoj
nárok neuplatní.
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3) Ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje na tie osoby s trvalým pobytom na území obce, ktoré
sú majiteľmi nehnuteľností (napr. chát, rodinných domov) mimo územia obce a ktorým
obec, na území ktorej sa nachádza takáto nehnuteľnosť, vyrubila poplatok v zmysle
svojho VZN.
4. Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný pri poplatníkovi podľa čl. III. ods. 2 písm.a) do sumy 33 € naraz,
Inak v štyroch splátkach v termíne uvedenom v platobnom výmere, pri poplatníkovi podľa
čl.III ods. 2 písm. b)c) do sumy 165 €, a to najneskôr do 31.marca, 30.júna, 30.septembra
a 31. októbra príslušného roka.
Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 33 € a právnickej osobe 165
€, je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia platobného výmeru a to v hotovosti do
pokladne Obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce Gočovo č. účtu DEXIA banka
Slovensko 3441650002/5600.
5. Ohlasovacia povinnosť
1) Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, do dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti,
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou.
2) V prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, poplatník ohlási obci:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje)
b/ identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. III ods. 8.
c/ údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa písm. C. Spolu s ohlásením preloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
3) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie poplatku
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
4) Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo vyplnením
formulára ohlasovacej povinnosti na Obecnom úrade.
5) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, preplatok sa poplatníkovi
vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia
tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,31 eur.
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Čl. IV.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Gočovo.
2) Dane podľa tohto VZN sa zaokrúhľujú na najbližší euro nadol a poplatok sa
zaokrúhľuje taktiež na najbližší euro cent nadol.
3) Výnos z miestnych daní a miestneho poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného
úroku vzťahujúcich s k týmto daniam sú príjmom rozpočtu obce.
4) Ak si daňovník – poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, povinnosť zaplatenia
dane, poplatku podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia, správca dane, poplatku
uplatní voči nemu sankciu v zmysle § 35 až 37 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní v znení neskorších predpisov.
5) Ak sa v tomto Všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo
veciach správy miestnych daní a miestneho poplatku podľa všeobecného predpisu
o správe daní a poplatkov.
Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Obecné zastupiteľstvo obce Gočovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
miestnych daniach uznieslo dňa 14.12.2011
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa rušia doteraz platné Všeobecné
nariadenia obce o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku
za komunálne odpady schválené uznesením obecného zastupiteľstva.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2012.

Bc. Milan Mlynár
starosta obce
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