Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Terchová č. 4/2019

o miestnych daniach
Obec Terchová (ďalej len „obec“ ) na základe ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„Zákon”) a v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Terchová toto všeobecne záväzné
nariadenie.
Časť I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa v zmysle ust. § 98
Zákona s účinnosťou k 1. januáru 2020 zavádzajú tieto druhy miestnych daní:
a)
b)
c)
d)
e)

daň za psa
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje

2. Týmto VZN sa upravujú niektoré otázky týkajúce sa určovania a vyberania daní
uvedených v ods. 1 na území obce Terchová.
Časť II
DAŇ ZA PSA
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
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a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
§3
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
1. Základom dane za psa je počet psov.
§5
Sadzba dane
1. Obec Terchová, ako správca dane, určuje sadzbu dane za psa vo výške 7,-EUR za
jedného psa a kalendárny rok.
2. Sadzba dane určená podľa predchádzajúceho ods. 2. platí za každého ďalšieho psa u
toho istého daňovníka.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 2 tohto VZN a zaniká posledným
dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
§7
Oznamovacia povinnosť, platenie dane a vrátenie dane
1. V priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný ohlásiť správcovi dane všetky
zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane a zmenu či zánik daňovej
povinnosti, a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa, kedy takéto zmeny nastali.
2. Vznik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť správcovi dane podaním
priznania k dani za psa za všetkých chovaných psov v lehote do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná naraz v termíne
do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
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4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená, ak daňovník súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) daňovník podal písomnú žiadosť o vrátenie dane alebo jej pomernej časti,
b) daňovník si v celom rozsahu splnil oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN,
c) daňovník nemá voči správcovi dane žiadne nedoplatky z titulu nezaplatenia miestnej
dane alebo poplatku alebo z titulu neuhradenia akéhokoľvek iného peňažného
záväzku voči obci Terchová.
Časť III
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Vymedzenie pojmov
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Terchová, a to najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, trhovisko,
verejná zeleň či spevnené a nespevnené plochy v obci. V pochybnostiach je správca
dane oprávnený rozhodnúť, či ide o verejné priestranstvo. Verejným priestranstvom na
účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa pre účely tohto VZN rozumie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

m)

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia,
umiestnenie predajného zariadenia,
umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku, technicko-zábavných atrakcií
a iných atrakcií
umiestnenie skládky,
dočasné alebo trvalé parkovanie dopravného prostriedku mimo stráženého
parkoviska,
umiestnenie exteriérového sedenia, slúžiaceho na poskytovanie pohostinských,
cukrárenských a reštauračných služieb pred prevádzkarňou povolenou obcou
Terchová,
umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie ambulantného predaja na
trhovom mieste povolenom obcou Terchová,
umiestnenie zariadení staveniska a skládok materiálu všetkého druhu
umiestenie prenosných reklamných zariadení
rozkopanie verejného priestranstva z dôvodu výstavby alebo vykonávania údržby
inžinierskych sietí
uzavretie, resp. vyhradenie celého (alebo aj časti) verejného priestranstva na
parkovanie dopravných prostriedkov účastníkov rôznych spoločenských
a verejných kultúrnych podujatí, a to počas doby konania týchto podujatí,
iný spôsob užívania verejného priestranstva v predchádzajúcich ustanoveniach
výslovne neuvedený
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3. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v
súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
§9
Predmet dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
§ 10
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2.
§ 12
Sadzba dane
1. Obec Terchová, ako správca dane, určuje sadzby dane za užívanie verejného
priestranstva podľa určeného kritéria, ktorým je spôsob osobitného užívania verejného
priestranstva takto:

SADZBA DANE
SPÔSOB OSOBITNÉHO UŽÍVANIA VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA

(v EUR za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a
každý aj začatý deň)

a) Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb
b) Umiestnenie stavebného zariadenia
c) Umiestnenie predajného zariadenia
d) Umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku, technicko-zábavných atrakcií a iných atrakcií
e) Umiestnenie skládky
a/ Motocykle
b/Motorové
vozidla do
f) Dočasné alebo trvalé parkovanie dopravného 3,5t
prostriedku mimo stráženého parkoviska
c/ Motorové
vozidla nad
3,5t

2,-EUR
4,-EUR
4,-EUR
0,5,-EUR
0,5,-EUR
1,-EUR
1,-EUR

0,5,-EUR
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d/ Nákladné
motorové
vozidlá,
vozidlá
stavebnej
mechanizácie
g) Umiestnenie exteriérového sedenia, slúžiaceho na
poskytovanie
pohostinských,
cukrárenských
a
reštauračných služieb pred prevádzkarňou povolenou
obcou Terchová
h) Umiestnenie predajného zariadenia na vykonávanie
ambulantného predaja na trhovom mieste povolenom
obcou Terchová
i) Umiestnenie zariadení staveniska a skládok materiálu
všetkého druhu
j) Umiestenie prenosných reklamných zariadení
k) Rozkopanie verejného priestranstva z dôvodu
výstavby alebo vykonávania údržby inžinierskych sietí
l) Uzavretie, resp. vyhradenie celého (alebo aj časti)
verejného priestranstva na parkovanie vozidiel
účastníkov rôznych spoločenských a verejných
kultúrnych podujatí, a to počas doby konania týchto
podujatí,
m) Iný spôsob užívania verejného priestranstva
výslovne neuvedený

0,5,-EUR

0,3,-EUR

4,-EUR

0,5,-EUR
4,-EUR
1,-EUR

0,5,-EUR

4,-EUR

§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a
zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 14
Oznamovacia povinnosť, platenie dane a vrátenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane vopred, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Oznámenie podľa predchádzajúcej vety obsahuje minimálne:
a) označenie daňovníka
b) uvedenie spôsobu osobitného užívania verejného priestranstva
c) vymedzenie verejného priestranstva alebo časti verejného priestranstva, ktoré má
byť predmetom osobitného užívania
2. V prípadoch osobitného užívania verejného priestranstva niektorým zo spôsobov
uvedených v §8 ods. 2., s výnimkou tých, ktoré sú uvedené pod písm. f) a h), je súčasťou
oznámenia podľa predchádzajúceho odseku 2. aj žiadosť o udelenie súhlasu k takémuto
osobitnému užívaniu verejného priestranstva.
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3. Užívať verejné priestranstvo niektorým zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom
ods. 2. je daňovník oprávnený len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
správcu dane. Užívanie verejného priestranstva bez súhlasu správcu dane udeleného
podľa predchádzajúcej vety je neoprávneným užívaním verejného priestranstva.
4. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže
vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
5. V prípade jednorazového alebo krátkodobého osobitného užívania verejného
priestranstva je daň splatná pred začatím užívania verejného priestranstva a daňovník je
povinný zaplatiť daň naraz za celé obdobie užívania verejného priestranstva.
Krátkodobým užívaním verejného priestranstva podľa predchádzajúcej vety sa rozumie
jeho užívanie po dobu kratšiu ako jeden rok.
6. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto
skutočnosť písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
zaplatená, ak daňovník súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) daňovník podal písomnú žiadosť o vrátenie dane alebo jej pomernej časti,
b) daňovník si v celom rozsahu splnil oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN,
c) daňovník nemá voči správcovi dane žiadne nedoplatky z titulu nezaplatenia miestnej
dane alebo poplatku alebo z titulu neuhradenia akéhokoľvek iného peňažného
záväzku voči obci Terchová.
7. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník neoznámi zánik daňovej
povinnosti v lehote podľa predchádzajúceho ods. 6.

Časť IV
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 15
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.
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§ 16
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§ 17
Základ dane
1. Základom dane je počet prenocovaní.
§ 18
Sadzba dane
1. Obec Terchová, ako správca dane, určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 1,00,EUR na osobu a prenocovanie.
§ 19
Vyberanie dane
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
2. Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne
oznámiť správcovi dane najneskôr v lehote do 7 dní odo dňa, kedy mu bolo príslušným
orgánom udelené povolenie na výkon takejto činnosti alebo v prípadoch, ak je takáto
činnosť poskytovaná bez povolenia príslušného orgánu, odo dňa, kedy platiteľ začal
s poskytovaním takejto činnosti.
3. Platiteľ je povinný viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú
evidenciu (ďalej len evidenciu), ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno a priezvisko a rok narodenia ubytovaného
b) číslo občianskeho preukazu alebo číslo cestovného dokladu a miesto trvalého
pobytu ubytovaného
c) deň príchodu a odchodu ubytovaného
d) dôvod neplatenia dane v prípade, ak ide o niektorú z osôb podľa § 20 ods. 1 tohto
VZN, spolu s kópiou príslušného dokladu podľa § 20 ods. 2. tohto VZN.
4. Údaje uvedené v ods. 3. je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosťa, okrem
údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hosťa je povinný platiteľ vyznačiť
v predpísanej evidencii ihneď po odchode hosťa.
5. Platiteľ je ďalej povinný:
a) predkladať správcovi dane vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie za každý
kalendárny mesiac, a to v lehote do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, ktorého sa vyúčtovanie týka;
b) vybratú daň poukázať na účet správcu dane v lehote do 10. dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola daň vybratá
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§ 20
Oslobodenie od dane
1. Od dane za ubytovanie je oslobodený daňovník – fyzická osoba, ka preukáže, že je
a) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, alebo
b) fyzickou osobou, ktorá najneskôr v deň ukončenia ubytovania nedosiahla vek 15
rokov, alebo
c) fyzickou osobou, ktorá najneskôr v deň predchádzajúci prvému dňu ubytovania
dosiahla vek 75 rokov
2. Splnenie podmienok na oslobodenie od dane podľa predchádzajúceho odseku 1. je
poplatník povinný preukázať
a) v prípadoch podľa ods. 1. písm. a) predložením originálu alebo notársky overenej
kópie preukazu uvedeného v tomto ustanovení,
b) v prípadoch podľa ods. 1. písm. b) predložením originálu alebo notársky overenej
kópie rodného listu alebo iného dokladu vydaného orgánom štátnej správy
Slovenskej republiky, v ktorom je uvedený dátum narodenia daňovníka,
c) v prípadoch podľa ods. 1. písm. c) predložením občianskeho preukazu alebo iného
dokladu vydaného orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, v ktorom je
uvedený dátum narodenia daňovníka a súčasťou ktorého je fotografia daňovníka
Časť V
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 21
Predmet dane
1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú
cestovné lístky verejnej dopravy.
§ 22
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
§ 23
Základ dane
1. Základom dane je počet predajných automatov.
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§ 24
Sadzba dane
1. Obec Terchová, ako správca dane, určuje sadzbu dane za predajné automaty vo výške
100,-EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 25
Vznik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný
automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo
jeho prevádzkovanie.
§ 26
Oznamovacia povinnosť, platenie dane a vrátenie dane
1. Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky zmeny skutočností rozhodujúcich
pre vyrubenie dane a vznik, zmenu či zánik daňovej povinnosti, a to najneskôr v lehote
do 30 dní odo dňa, kedy takéto zmeny nastali. V písomnom oznámení k daňovej
povinnosti uvedie okrem vlastných identifikačných údajov aj identifikačné údaje
predajných automatov, miesto ich prevádzkovania a deň začatia, resp. ukončenia
prevádzkovania predajných automatov.
2. Okrem oznámenia podľa predchádzajúceho odseku 1. je daňovník povinný vznik
daňovej povinnosti oznámiť správcovi dane aj podaním priznania k dani za predajné
automaty v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň
na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná naraz v termíne
do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená, ak daňovník súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) daňovník podal písomnú žiadosť o vrátenie dane alebo jej pomernej časti,
b) daňovník si v celom rozsahu splnil oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN,
c) daňovník nemá voči správcovi dane žiadne nedoplatky z titulu nezaplatenia miestnej
dane alebo poplatku alebo z titulu neuhradenia akéhokoľvek iného peňažného
záväzku voči obci Terchová.
5. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník neoznámi zánik daňovej
povinnosti v lehote podľa predchádzajúceho ods. 4.
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§ 27
Evidencia
1. Daňovník je povinný viesť evidenciu predajných automatov v písomnej a elektronickej
forme, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a)
b)
c)
d)

identifikačné údaje daňovníka
identifikačné údaje predajných automatov
miesto prevádzkovania predajných automatov
deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajných automatov
Časť VI
DAŃ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 28
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 (ďalej len „nevýherné hracie
prístroje").
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné
hry.
§ 29
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 30
Základ dane
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 31
Sadzba dane
1. Obec Terchová, ako správca dane, určuje sadzbu dane za nevýherný hrací prístroj vo
výške 200,-EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 32
Vznik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
ukončilo jeho prevádzkovanie.
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§ 33
Oznamovacia povinnosť, platenie dane a vrátenie dane
1. Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky zmeny skutočností rozhodujúcich
pre vyrubenie dane a vznik, zmenu či zánik daňovej povinnosti, a to najneskôr v lehote
do 30 dní odo dňa, kedy takéto zmeny nastali. V písomnom oznámení k daňovej
povinnosti uvedie okrem vlastných identifikačných údajov aj identifikačné údaje
nevýherných hracích prístrojov, miesto ich prevádzkovania a deň začatia, resp.
ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov.
2. Okrem oznámenia podľa predchádzajúceho odseku 1. je daňovník povinný vznik
daňovej povinnosti oznámiť správcovi dane aj podaním priznania k dani za nevýherné
hracie prístroje v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť
daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná naraz v termíne
do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré
bola daň zaplatená, ak daňovník súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) daňovník podal písomnú žiadosť o vrátenie dane alebo jej pomernej časti,
b) daňovník si v celom rozsahu splnil oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN,
c) daňovník nemá voči správcovi dane žiadne nedoplatky z titulu nezaplatenia miestnej
dane alebo poplatku alebo z titulu neuhradenia akéhokoľvek iného peňažného
záväzku voči obci Terchová.
5. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník neoznámi zánik daňovej
povinnosti v lehote podľa predchádzajúceho ods. 4.
§ 34
Evidencia
2. Daňovník je povinný viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov v písomnej
a elektronickej forme, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a)
b)
c)
d)

identifikačné údaje daňovníka
identifikačné údaje nevýherných hracích prístrojov
miesto prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
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ČASŤ VII
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Suma dane, ktorá sa nebude vyrubovať
1. Obec Terchová, ako správca dane určuje, že suma dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v úhrne do sumy 5,-EUR sa nebude
vyrubovať.
§ 36
Zaokrúhľovanie
1. V súlade s ustanovením § 101 ods. 2 Zákona sa dane určené podľa tohto VZN
zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
§ 37
Platenie dane
1. Ak daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje sumu 35,-€ a daň vyrubená právnickej
osobe nepresahuje sumu 500,-€, je daň splatná naraz v lehote do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. Ak vyrubená suma dane prevyšuje sumy uvedené v predchádzajúcom bode 1., je daň
splatná v dvoch splátkach, každej vo výške jednej polovice vyrubenej sumy dane. Prvá
splátka je splatná v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru, druhá splátka je splatná v lehote do 30. septembra príslušného kalendárneho
roka.
3. Daň vyrubenú podľa predchádzajúceho bodu 2. môže poplatník zaplatiť aj naraz,
najneskôr však v lehote splatnosti prvej splátky.
4. Daň sa platí bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet obce
v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni obce na základe identifikačných údajov
uvedených vo výmere.

§ 38
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Terchová č. 3-2016
o miestnych daniach.
2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Terchová a na internetovej
stránke obce Terchová (www.terchova.sk) od 27.12.2019 do 12.12.2019
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3. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Terchová na zasadnutí dňa
12.12.2019 uznesením číslo 9/2019
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020
V Terchovej, dňa 13.12.2019

v.r.
Jozef Dávidík
starosta obce
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