Všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka
č. 7/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka č.
6/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Likavka vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a ods. 2, § 29, § 83, § 98, § 98b ods. 1 a
§ 99 ods. 1 a ods. 2 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
o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka č. 6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
1) § 13 ods. 1 znie:
„1) Správca dane určuje sadzbu dane na 5,0 eur za jedného psa a kalendárny rok.
Takto určená sadzba platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.“
2) § 28 ods. 1 znie:
„1) Správca dane určuje sadzbu paušálneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vo výške 0,025 eura za osobu a kalendárny deň.“
3) Za § 35 sa vkladá nový § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 35a
Spôsob označenia platby miestnej dane a poplatku
1) Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému
subjektu obcou,
c) variabilným symbolom,
d) špecifickým symbolom,
e) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
f) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla
účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická
osoba, alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
3) Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 8338720001/5600.
4) Pri platbe dane:
a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia správcu
dane, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b) bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím)

c) sa uvádza (vo variabilnom symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej
osobe podnikateľ a pri právnickej osobe.
5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
1. Prvé dve čísla označujú druh dane:
a) 01 - daň z nehnuteľností,
b) 02 - daň za psa,
c) 03 - daň za užívanie verejného priestranstva,
d) 04 - daň za ubytovanie,
e) 05 - daň za predajné automaty,
f) 06 - daň za nevýherné hracie prístroje,
g) 07 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t. j. kalendárny rok, za ktorý sa platí
daň.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Likavka na svojom rokovaní dňa 14.12.2011 uznesením č. 76/2011.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

V Likavke 14.12.2011

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce
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