Všeobecne záväzné nariadenie
obce Trenčianske Bohuslavice
č. 4/2016
zo dňa 7.11.2016

o miestnych daniach
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach v súlade s ustanoveniami § 6 ods.
1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon) sa uznieslo:
Čl. 1
Druhy miestnych daní
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní na území obce Trenčianske Bohuslavice.
2. Obec Trenčianske Bohuslavice na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností (samostatné VZN),
d) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie (samostatné VZN)
3. Územie obce tvorí jej katastrálne územie.
Čl.2
Daň za psa
1. Daňovníkom dane za psa je osoba uvedená v § 23 zákona.
2. Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok.
3. Sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
Čl. 3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN v obci Trenčianske Bohuslavice sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce, miestne komunikácie, chodníky, zelené plochy pri
miestnych komunikáciách a chodníkoch, parky, plochy v športovom areáli, plochy pri
verejných budovách.
2. Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m 2
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň vo výške:
a) 0,16 € za umiestnenie
skládky stavebného materiálu v prípade, že stavebník má
možnosť zložiť materiál na svojom pozemku, ale zloží ho na verejnom priestranstve.
b) 0,33 € za umiestnenie skládky drobného stavebného odpadu
c) 0,16 € za iné užívanie verejného priestranstva

3. Oslobodené od dane je užívanie verejného priestranstva pri usporiadaní kultúrnej alebo
športovej akcie bez vstupného, alebo ak celý výťažok je určený na charitatívne, prípadne
verejnoprospešné účely.
4. Daňovník v oznámení uvedie údaje o daňovníkovi a to:
FO – Meno a priezvisko, identifikačné údaje, miesto a účel osobitného užívania verejného
priestranstva, termín zahájenia a dobu užívania verejného priestranstva.
PO – Názov spoločnosti, identifikačné údaje, miesto a účel osobitného užívania verejného
priestranstva, termín zahájenia a dobu užívania verejného priestranstva.
Čl.4
Spoločné ustanovenia
1.

Všetky právnické a fyzické osoby sú povinné na výzvu obecného úradu spolupôsobiť
v daňovom konaní, podať potrebné vysvetlenie a predložiť doklady ktoré majú a ktoré
obecný úrad označí za potrebné.

2.

Miestna daň podľa tohto VZN sa uhrádza:
- v hotovosti v pokladni, na Obecnom úrade Trenčianske Bohuslavice v čase úradných
hodín
- prevodom alebo vkladom na účet obce IBAN SK04 5600 0000 0058 0142 5001
Čl. 5
Záverečné ustanovenie

1.

2.
3.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o miestnych daniach na území obce
Trenčianske Bohuslavice zo dňa 30.05.2016.
Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Bohuslavice sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach uznieslo dňa 7.11.2016 Uznesením č. 76/2016.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.

Ing. Bibiana Naďová, v.r.
starostka obce
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