MESTO GELNICA
Všeobecne záväzné nariadenie mesta

Mestské zastupiteľstvo v Gelnici podľa § 6, §11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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
vydáva
Doplnok č. 2
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 84/2014
o miestnych daniach na území mesta Gelnica
nasledovne:
Čl. I
1. V časti 2 Daň za psa
V § 3 sa doterajší odsek 5 nahrádza novým tohto znenia:
"(5) Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok vo výške 50,00 €.
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka."
V § 3 sa za odsek 5 pridáva nový odsek 6 tohto znenia:
"(6) Zníženie dane za psa:
Ročná sadzba dane za psa podľa § 3 ods. 5 tohto nariadenia sa zníži o 35,00 € za
psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v rodinnom dome. Nárok
na zníženie ročnej sadzby dane za psa si daňovník uplatňuje v priznaní k dani za psa
uvedením miesta držania psa v rodinnom dome (ulica, číslo rodinného domu).
Ak si daňovník s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom v inej
nehnuteľnosti ako rodinný dom uplatňuje nárok na zníženú sadzbu dane za psa,
daňovník musí predložiť súhlas vlastníka rodinného domu, že pes môže byť chovaný
alebo držaný nepretržite na adrese jeho rodinného domu. Zároveň daňovník predloží
potvrdenie správcu alebo spoločenstva bytového domu, že pes nie je chovaný alebo
držaný na adrese trvalého alebo prechodného pobytu daňového subjektu v bytovom
dome.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zaniknú podmienky, na základe ktorých bola
znížená sadzba dane, daňovník je povinný podať nové čiastkové priznanie k dani za
psa do 30 dní odo dňa zmeny, ktorá má vplyv na vyrubenie dane."
V § 3 sa doterajšie odseky (6) a (7) prečíslujú na (7) a (8).
2. V časti 4 Daň za ubytovanie
v § 6 sa doterajší sa doterajší odsek 4 nahrádza novým tohto znenia:
"(4) Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie."
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Čl. II
Tento Doplnok č.2 k VZN č. 84/2014 o miestnych daniach na území mesta Gelnica
bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Gelnici č. zo dňa .12.2018
a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.
V Gelnici dňa 26.11.2018

Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
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