
Obecné zastupiteľstvo v Borši na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  predpisov  a zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach   a zák.  č.
465/2008 a zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov v y d á v a pre
územie obce Borša toto 

Všeobecné záväzné nariadenia
č. 1/2016

miestnych daniach na území obce Borša

Úvodné ustanovenia

1.  Toto  všeobecné  záväzné  nariadenie  /ďalej  len  „VZN“  upravuje  podrobne  podmienky
ukladania miestnych daní na území obce Borša. 

2. Obec  B o r š a na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľnost
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za nevýherné hracie prístroje

3. Obec Borša na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady 

4.  Zdaňovacím obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľnost,  dane za psa,  dane za
nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 

Daň z nehnuteľnost

Daň z nehnuteľnost zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb, 
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).



Daň z pozemkov
Daňovník

1. Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, je 
a, vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľnost (ďalej len „kataster“), 
b, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho 
    územného celku zapísaný v katastri. 
2. Daňovník dane z pozemkov je 
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na odhospodárovanie náhradné 
    pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania 
    pozemkových úprav. 
b) nájomca, ak 
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný 
     v katastri, 
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom. 
3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok 
    skutočne užíva. 
4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je 
    každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci 
    dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň 
    ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

Predmet dane

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky na území obce 
Borša v členené podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach. 

Základ dane

1.  Základom  dane  z pozemkov  podľa  §  6  ods.  1  písm.  a)  a b)  je  hodnota  pozemku  bez
porastov  určená  vynásobením  výmery  pozemkov  v m2 a hodnoty  pôdy  za  1m2 v obci
nasledovná:

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ............................................ 0,4690 €
- trvalé trávne porasty .................................................................................. 0,1161 €

2. Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty  pozemku zistenej  na 1m2 podľa  platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
3. Základom dane z pozemkov § 6 ods. 1 písm. c), f),  g) a h) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2. Hodnota pozemku v obci
nasledovná: 



- záhrady .......................................................................................................... 1,85 €
- zastavané plochy a nádvoria ....................................................................... 1,85 €
- stavebné pozemky ...................................................................................... 18,58 €
- ostatné plochy /okrem stavebných pozemkov .......................................... 1,85 €

Sadzba dane

     Ročná sadzba dane z pozemkov sa pre jednotlivé druhy pozemkov v obci určuje takto:
 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ...................... 0,45 % zo zákl. dane
b) trvalé trávne porasty ........................................................... 0,45 % zo zákl. dane
c)  záhrady ................................................................................ 0,25 % zo zákl. dane 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy ............ 0,25 % zo zákl. dane
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané 
     vodné plochy ...................................................................... 0,25 % zo zákl. dane
f) zastavané plochy a nádvoria .............................................. 0,25 % zo zákl. dane
g) stavebné pozemky .............................................................. 0,25 % zo zákl. dane
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov .................. 0,25 % zo zákl. dane

Daň zo stavieb

Daňovník

1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 
    alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho 
    územného celku (ďalej len „vlastník stavby“). 
2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je 
    daňovníkom nájomca. 
3. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je 
    každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci 
    dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia 
    do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) – g) a ods. 2 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 



Základ dane

     Základom dane zo stavieb je  výmera zastavanej  plochy v m2.  Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 

Sadzba dane ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy v obci je
nasledovná: 
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 
    ..................................................................................................................... 0,099 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo okrem
stavieb,  stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie  vrátane
stavieb na vlastnú administratvu .................................................................... 0,056 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 
    ...................................................................................................................... 0,056 €
d)  samostatne  stojace  garáže  a samostatné  stavby  hromadných  garáži  a stavby  určené
alebo  používané  na  tieto  účely,  postavené  mimo  bytových
domov .............................................................................................................. 0,222 €
e)  priemyselné stavby a stavby slúžiace  energetike,  stavby slúžiace  stavebníctvu,  stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratvu 
  ........................................................................................................................ 0,056 €
f)  stavby  na  ostatnú  podnikateľskú  a zárobkovú  činnosť,  skladovanie  a administratvu
súvisiacu  s ostatným  podnikaním  a so  zárobkovou
činnosťou ........................................................................................................ 0,564 €
g) ostatné stavby ............................................................................................ 0,165 €

     Sadzba dane podľa na základe vypočítanej ročnej sadzby dane zo stavieb v § 12 písm. a)
a b) sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie nadzemné podlažie. 

Daň z bytov

Daňovník

1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu
alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve  obce  alebo  správca  bytu  alebo  nebytového  priestoru  vo  vlastníctve  vyššieho
územného celku. 
2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov daňovníkom
dane  z bytov  je  každý  spoluvlastník  podľa  výšky  svojho  spoluvlastníckeho  podielu.  Ak  sa
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za
daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.



Predmet dane

     Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Borša, v ktorom aspoň jeden
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú
byty a nebytové priestory. 

Základ dane

     Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 
v m2. 

Sadzba dane

     Ročná sadzba dane z bytov je 0,066 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu 
a nebytového priestoru. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ NEHNUTEĽNOSTÍ

Oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb

1. Od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, 
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú 
     výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej 
     republiky za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 

2. Od pozemkov sú oslobodené 
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
    podnikanie, 
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 
c) močiare, plocha slatn a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej 
    ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. Stupňa pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov 
    I. stupňa ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. Stupňa a zdrojov prírodných 
    minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, 
     geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného 
     vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov 
     a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov, 
e) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. 
f) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 
g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia 
    výchovnej ťažby
h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie 



3. Od dane zo stavieb alebo od dane z bytov sú oslobodené 
a) stavby alebo byty slúžiace školám školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, 
    zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu a rekvalifikáciu občanov so 
    zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, 
    galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia, 
b) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, 
    stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho  obdobia,  v ktorom  daňovníkovi  zanikne  vlastníctvo  k nehnuteľnosti.  Ak  sa
daňovník stane vlastníkom nehnuteľnost 1. Januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom. 
2. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnost je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na  zmeny  skutočnosti  rozhodujúcich  pre  daňovú  povinnosť,  ktoré  nastanú  v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak .
V prípade nadobudnutia nehnuteľnost vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká
prvým  dňom  mesiaca  nasledujúceho  po  dni,  v ktorom  sa  vydražiteľ  stal  vlastníkom
nehnuteľnost. 
3.  Fyzická  osoba  alebo  právnická  osoba  v priebehu príslušného zdaňovacieho  obdobia  je
povinná  oznámiť  správcovi  dane  skutočnosti  rozhodujúce  pre  vznik  alebo  zánik  daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľnost a každú zmenu týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa keď
tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 

Daňové priznanie

1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnost je daňovník povinný podať správcovi dane na rok 
    2016 do 28. februára. V ďalších rokoch je povinný podať priznanie do 31. januára toho 
    zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny 
    skutočnost rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Za zmeny skutočnost 
    rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľnost. 
    Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia je
    povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
2. Ak je pozemok, stavby, byt, nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve 
    viacerých osôb priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa 
    spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom 
    túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutm lehoty na podanie 
    daňového priznania. 



3. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane 
    a daň si sám vypočítať. 
4. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, 
    adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá 
    je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo 
    a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa 
    daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa zák. č. 
    428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. 

Zaokrúhľovanie
1. Základ dane sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
2. Daň s prípadným zvýšením sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol. 

Vyrubenie dane

1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca najneskôr do 30 septembra 
    2016. V ďalších rokoch do 15. Mája bežného zdaňovacieho obdobia. 
2. Ak zaniknú podmienky na oslobodení od dane v priebehu roka, správca dane vyrubí za 
    toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní po podaní priznania. 
3. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na 
    základe ich dohody podal priznanie. 
4. Daň sa vyrubuje platobným výmerom. 
5. Ak správca dane zist, že vyrubená daň je nižšia,  ako mala byť  vyrubená,  dorubí takto
zistený rozdiel dodatočným rozhodnutm.  

Platenie dane

Daň z nehnuteľnost je splatná:
a) v štyroch splátkach a to 25 % dane najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia, 25% dane do 30.6., 25% dane do 30.9. a 25% dane do 30.11. bežného roka, na 
ktorý sa daň vyrubuje. 

1. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,60 € a právnickej osobe 165,97 € je 
splatná naraz do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia bežného roka. 
2. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

Splnomocňovacie ustanovenia

1. Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenie na odstránenie tvrdosti, 
    ktoré by mohli z tohoto zákona vzniknúť. 
2. Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa tohto zákona 
    o charaktere predmetnej veci, je oprávnený rozhodnúť správca dane po prerokovaní 



    s príslušným orgánom štátnej správy.

Daň za psa

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 

a, pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
b, pes umiestnený v útulku zvierat, 
c, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, 
d, pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutm.

Daňovník

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a, vlastníkom psa alebo
b, držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

Základ dane

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane

Sadzba dane je 10,00 € ročne za jedného psa. Za druhého a každého ďalšieho psa sa poplatok
stanovuje 10,00 €.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti do „Evidencie psov Obecného úradu v Borši“. 

2.  Daňovník  je  povinný  písomne  oznámiť  zánik  daňovej  povinnosti  do  30  dní  od  zániku
daňovej povinnosti. 



3.  Daň  za  psa  za  zdaňovacie  obdobie  je  splatná  bez  vyrubenia  do  15  dní  odo  dňa
právoplatnosti rozhodnutia tohto roka ktorého zdaňovacieho obdobia. V prípade, že vznikne
daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je pomerná časť dane na zostávajúceho
mesiace zdaňovacieho obdobia splatná do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

4. Daň za psa sa plat v hotovosti na Obecnom úrade v Borši do pokladne. 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmet dane

1.  Predmetom  dane  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  osobitné  užívanie  verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva. 
2. Verejným priestranstvom na účely zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce.
3.  Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa  rozumie  umiestnenie  zariadenia
slúžiaceho  na  poskytovanie  služieb,  umiestnenie  stavebného  zariadenia,  predajného
zariadenia,  zariadenia  cirkusu,  zariadenia lunaparku,  a iných atrakcií,  umiestnenie  skládky,
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 

Sadzba dane

     Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje obec nasledovne: 
a) za umiestnenie stavebných zariadení všetkého druhu stavieb, inžinierskych siet, rôznych
skládok  materiálu  za  1  m2  užívanej  plochy  na  každý  aj  začatý
deň .................................................................................................................... 0,19 €
b)  za  predaj  lesných  a poľnohospodárkych  plodín  na  verejnom priestranstve za  1m2 za
každý aj začatý deň …......................................................................... 0,82 €
c) za umiestnenie predajných stánkov s rozličným tovarom za 1m2 užívanej plochy za každý
začatý deň …........................................................................ 1,65 €
 d) za umiestnenie cirkusu a lunaparku do 1000 m2 …............................... 33,19 €

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť a platenie dane



1) Daňová povinnosť vzniká začatm užívania verejného priestranstva a zaniká skončením 
     užívania verejného priestranstva. 
2) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti na Obecnom úrade v Borši pred 
     začatm užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň v ktorom sa má realizovať 
     užívanie verejného priestranstva. Poplatník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú 
     skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane. 
3) Daň je splatná bez vyrubenia v deň začatia využívania verejného priestranstva. Daň plat 
    daňovník v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 
     prevádzajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
     prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry 

Daňovník

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje. 

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

Sadzba dane

Sadzba dane je 99,58 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov 
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov
a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania. 



Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
    od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo 
    pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 
    daňová povinnosť. 
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 
    správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
    pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
4. Daň obec vyberá jednorázovo do pokladne obecného  úradu alebo prevodom na účet obce
číslo IBAN:SK97 0200 0000 0000 0322 7622, bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Trebišov alebo SK24 5200 0000 0000 0840 5838, bankové spojenie OTP banka Trebišov. 
5. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 
    osobne alebo doporučeným listom na obecný úrad. Písomné oznámenie pri vzniku 
    daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného 
    hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej 
    povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho 
    prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania. 
6. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu 
    ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 
   - výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
   - identifikačné údaje daňovníka
   - miesto prevádzkovania. 

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon  o miestnych  daniach  a zák.  SNR  č.  511/1992  Zb.  o správe  daní  a poplatkov  v znení
neskorších predpisov. 
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Borša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Borši a to dňa 10. decembra 2015 uzn. Číslo 9/C.
3.  Dňom účinnosti tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  zrušuje  Všeobecné  záväzné
nariadenie obce Borša o miestnych daniach č. 1/2009 zo dňa 15.12.2008. Ruší sa uznesenie č.
9/F zo dňa 12.12.2011 o zmene VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Ďalej sa ruší uznesenie č. 9/R zo dňa 7.12.2012 o zmene VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Borši. 
5. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom1.1.2016.

V Borši, dňa 10. decembra 2015
                                                                                           Ing. Anna Tünde Vargová 
                                                                                                   starostka obce


