Všeobecne záväzné nariadenie
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Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa § 98b ods.1 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK č. 3/2012
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 06/2008 o miestnych daniach
na území obce Spišský Štvrtok
(ďalej len „VZN “)
Čl. I
Zmeny a doplnenia
VZN č. 6/2008 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) Slová „platobný výmer“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádzajú
slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare. “
2. Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý vrátene nadpisu znie:
„ Spôsob označenia platby miestnej dane
§ 12a
1. Miestne dane sa platia na účet správcu dane – obce Spišský Štvrtok vedený v VÚB
Banka a.s, Spišská Nová Ves, č. účtu : 247209592/0200
2. Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným a špecifickým
symbolom. Pri platbe poštovou poukážkou je daňovník povinný uviesť aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu daňovníka, ktorým je fyzická osoba, alebo
obchodné meno a sídlo daňovníka, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ.
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3. Variabilný symbol je :
a) pri platbe na základe rozhodnutia celé číslo rozhodnutia s vynechaním pomlčiek a
lomiek,
b) pri platbe bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje poplatok rozhodnutím):
1.

rodné číslo, ak je poplatníkom fyzická osoba

2.

IČO, ak je poplatníkom fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba

4. Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
A. prvé dve čísla označujú druh dane:
01 - daň z nehnuteľností,
02 - daň za psa,
03 - daň za ubytovanie,
04 - daň za predajné automaty,
05 - daň za nevýherné hracie prístroje
B. ďalšie štyri čísla označujú zdaňovacie obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa
platí daň “
3. V § 13 ods.1 sa slová „zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „ zákon č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“
Čl. II
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Spišský Štvrtok dňa
20. februára 2012 uznesením číslo 7/2012
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia a účinnosť 1. apríla 2012.

V Spišskom Štvrtku 20. februára 2012

SIGNED
...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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