OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 9 / 2004

o určení miestnej dane za predajné automaty

Zverejnené pred schválením dňa :

1. 12. 2004

Schválené na OZ dňa:

16. 12. 2004

Vyvesené po schválení dňa :

17. 12. 2004

Nadobúda účinnosť dňa :

1. 1. 2005

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a jeho zmien a doplnení a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a zákona SNR č.
511/1992 Zb.o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov v y d á v a
všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 9/2004 o dani za
predajné automaty
Všeobecné záväzné nariadenie o dani za predajné automaty ustanovuje spôsob vyberania
miestnej dane za predajné automaty, určenie sadzby dane, vznik a zánik povinnosti platenia
dane, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a podmienky oslobodenia od tejto dane.
Čl. 1
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (´dalej len „predajné automaty“)
Čl. 2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje na
území obce.
Čl. 3
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
Čl. 4
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za jeden predajný automat je:
- pri ponuke do 10 druhov tovaru
39,38 €/rok (1 200 Sk/ rok)
- pri ponuke nad 10 druhov tovaru
79,67, €/rok (2 400 Sk/ rok)
- ak skladba ponúka cigarety alebo alkohol
199,16 €/rok (6 000 Sk/ rok )
(2) Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
- výlučne lístky hromadnej dopravy
- ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb
Čl. 5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov na území obce a
zaniká dňom skončenia prevádzkovania.

Čl. 6
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane-obci do 30
dní od vzniku daňovej povinnostia a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
(2) Ak daňová povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka, správca dane určí pomernú
časť dane na nastávajúce mesiace zdanovacieho obdobia.
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohoto
zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa Čl.5 tohto
VZN, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená.
(5) Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor
(6) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyrúbenie dane a jej správne platenie
vykonáva obec a osoby poverene starostom obce.
(7) Na konanie vo veciach miestnej dane za predajné automaty sa vzťahuje zákon 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Čl. 7
Správa dane
(1) Správcom dane je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
(2) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s údajmi:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa
- adresa
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie
(1) Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 5/2003 o druhoch a
výške miestných poplatkoch zo 16.12.2003.
(2) VZN o miestnej dani za predajné automaty bolo schválené na OZ dňa 16.12.2004,
nadobúda účinnosť dňa 1.1.2005

V Dunajskej Lužnej, dńa

………………………………….
Ing. Ladislav Cingel
starosta obce

