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
č. 2/2011
na území obce Gočovo.
Čl. I.
§1
Druhy miestnych daní
(1 Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej le „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 2009 tieto miestne
dane:
a/

daň z nehnuteľností – ustanovená a rozvedená vo VZN č.1/2011 Obce Gočovo
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. II.
§ 2
Daň za psa
1) Správu dane vykonáva Obec Gočovo, na ktorej území je pes chovaný.
2) Daň sa platí za psa staršieho 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.
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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 prvý-krát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
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)

Sadzba dane je určená na 5 € ročne za jedného psa držaného v rodinných domoch,
pozemkoch a na území obce.

12) Bankové spojenie obce Gočovo:
Peňažný ústav: VÚB a.s. Rožňava
Číslo účtu: 21926582/0200
Variabilný symbol: uvedený na peňažnom výmere
Konštantný symbol:0558
13) 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
§3
2

Daň za užívanie verejného priestranstva
1) 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 okolo hlavnej cesty
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 vyrúbi platobným výmerom. Platí sa jednorázovo v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Gočove alebo bezhotovostne na účet obce VÚB,a.s. Rožňava
najneskoršie do 15 dní po skončení použitia.
§4
Daň za nevýherné hracie prístroje
1) 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 elekronické 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.
V tejto lehote je potrebné zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane
na zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
7) 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.
8) Sadzba dane je 17 € 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 vo VÚB, a.s.
expozit. Dobšiná, číslo účtu 21926582/0200 variabilný symbol 133003.
9) Prevádzkovateľ je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane na každý nevýherný
hrací prístroj osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b/ názov nevýherného hracieho prístroja,
b/ charakteristika nevýherného hracieho zariadenia,
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
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Čl. III.
§5
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
(1) Dane uvedené v § 1 písm. a/, b/, c/, d/ vyrubí obec Gočovo daňovníkovi platobným
výmerom.
(2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) orgány obce /komisia obecného zastupiteľstva
b) poslanci Obecného zastupiteľstva
c) Obecný úrad
d) Daňové riaditeľstvo SR
(3)
Obecné zastupiteľstvo obce Gočovo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
miestnych daniach uznieslo dňa 28.10.2010.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa rušia doteraz platné Všeobecné
nariadenia o miestnych poplatkoch schválené uznesením obecného zastupiteľstva.
(5) Návrh vyvesený na úradenej tabuli v obci Gočovo dňa 13.10.2010.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Gočovo dňa 29.10.2010.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2011.

Bc. Milan Mlynár
starosta obce
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