Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorš ích predpisov a ustanoveniami § 51 a § 103 ods. 1
a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vydáva

§ 1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš ích predpisov rozhodlo, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 1. januára
2005 daň za predajné automaty.
§ 2
Vymedzenie pojmu
Predajným automatom na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumejú
prístroje a automaty, ktoré po vložení prísluš ného množstva mincí alebo bankoviek
v tuzemskej mene, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty vydávajú
zákazníkom vybraný tovar
§ 3
Sadzba dane
( 1 ) Sadzba poplatku za jeden predajný automat a kalendárny rok je
a) 1 000,- Sk za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10
druhov tovarov
b) 2 000,- Sk za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako
10 druhov tovarov
§ 4
Oznamovacia povinnosť
( 1 ) Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie
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a) vlastné identifikačné údaje,
b) identifikačné údaje predajných automatov,
c) miesto ich prevádzkovania
d) počet umiestnených predajných automatov
e) deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajných automatov
( 2 ) Deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajných automatov daňovník
preukazuje vierohodným dokladom, ako je napríklad zmluva o umiestnení predajného
automatu s vlastníkom (nájomcom) nehnuteľnosti, v ktorej sa predajný automat
prevádzkuje.
( 3 ) Daňovník je povinný prvýkrát oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní odo dňa účinnosti tohto vš eobecne záväzného nariadenia, za predajné
automaty prevádzkované na území mesta pred účinnosťou tohto vš eobecne záväzného
nariadenia, a v tomto termíne aj uhradiť daň.

§ 5
Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti
š íreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
§ 6
Záverečné ustanovenia
( 1 ) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejš ia úprava postupuje sa v zmysle
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
( 2 ) Výkonným orgánom správcu dane je mestský úrad Želiezovce, oddelenie daní
a služieb.
( 3 ) Dňom účinnosti tohto vš eobecne záväzného nariadenia sa ruší Vš eobecne
záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 5/2004 o miestnych poplatkoch.
( 4 ) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajš ích
predpisov.
( 5 ) Toto vš eobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2005.
( 6 ) Toto vš eobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach č. 24 dňa 9.12.2004 v čl. XII. písm. A ods. e).
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