MESTO ČADCA vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA O DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY číslo
64/2007
VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 125/2007, zo dňa 16.11.2007 v
zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania miestnej dane za predajné
automaty na území Mesta Čadca.

§2
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje, ktoré vydávajú tovar za odplatu /ďalej len
„predajné automaty“/, a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane
za predajne automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.

§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty na území mesta
prevádzkuje.

§4
Základe dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 1 500,- Sk za 1 predajný automat a kalendárny rok.

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania na území mesta.

§7
Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane

1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením údajov:
- názov firmy ,resp. meno podnikateľa,
- adresa,
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Na základe oznámenia vzniku daňovej
povinnosti správca dane vyrubí daň za predajné automaty platobným výmerom a to na
celé zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach daňovník oznámi správcovi dane počet predajných
automatov do 31.1. príslušného kalendárneho roka a následne správca dane vyrubí
daň za predajné automaty daňovníkovi platobným výmerom.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi

§8
Správa dane
Správu dane vykonáva Mesto Čadca /ďalej len „ správca dane“/. Daň je príjmom rozpočtu
mesta

§9
Splatnosť dane
Splatnosť dane podľa rozhodnutia /platobného výmeru/ správcu dane je do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

§ 10
Daňové preplatky a úrok
Podľa § 63 zák.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 11
Sankčný úrok
Podľa § 35 b, zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

§ 12
Pokuta za oneskorené podanie daňového priznania a nesplnenie oznamovacej
povinnosti
Správca dane, ktorým je obec môže uložiť pokutu právnickej osobe vo výške 2000,- Sk a
fyzickej osobe vo výške 200,- Sk podľa § 35 ods.7 zákona 511/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.

§ 13
Zaokrúhľovanie
Daň za predajné automaty sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

§ 14
Konanie
Ak sa v tomto VZN a v zákone o miestnych daniach neustanovuje inak, postupuje sa v konaní
vo veci daní za predajne automaty v zmysle všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov
zák. NR SR č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

§15
Spoločné ustanovenia
1. Miestnu daň za predajné automaty možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť
podmienky oslobodenia len k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku.
2. Výnos dane za predajné automaty, vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku
vzťahujúceho sa k tejto dani, je príjem mesta

§ 16
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach daní sa vzťahuje zákon NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších
predpisov.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.
3. Dňom 1.1.2008 stráca účinnosť VZN Mesta Čadca o dani za predajné automaty,
schválené uznesením MZ dňa 23.11.2006 č114/2006.
Ing. Jozef Vražel
primátor

