Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 15.12.2010 a zvesené dňa ...........................................

Mesto Čadca
vydáva na základe § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 51 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
č. 110/2010
O dani za predajné automaty
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie 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 a automaty, 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 prevádzkuje na
území mesta.
§4
Základe dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 50 EUR za 1 predajný automat a kalendárny rok.
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§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania na území mesta.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (príloha č. 1). V písomnom oznámení
je daňovník povinný uviesť základné údaje o predajnom automate a to názov
predajného automatu, výrobné číslo , druh predajného automatu, jeho umiestnenie
a počet prevádzkovaných predajných automatov. Takúto evidenciu musí viesť aj
v prevádzkach kde má uvedené predajné automaty umiestnené a na výzvu
správcu dane predložiť pri kontrole.
2) 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. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (príloha
č.2), 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 Čadca.
§9
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť daň:
a, v hotovosti do pokladne MsÚ Čadca
b, bezhotovostným prevodom na účet Mesta Čadca , číslo účtu : 7224322/0200
vedeného vo
VÚB a.s.,
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§10
Zaokrúhľovanie
Daň za predajné automaty sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
§ 11
Konanie
Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení a v zákone NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veci daní za
predajne automaty v zmysle zákona NR SR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§12
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 .
§ 13
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Čadci dňa 01.10.2010 pod č.149/2010
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011

Bc. Ing. Jozef V r a ž e l
primátor mesta
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