Obec Šúrovce v zmysle § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce
č. 15/2015
o dani za predajné automaty

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Šúrovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zavádza s účinnosťou od
1. januára 2016 daň za predajné automaty na kalendárny rok 2016, ktorý je zdaňovacím
obdobím.
(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie sadzieb,
spôsobu vyrubovania a platenia dane za predajné automaty, ako aj vznik a zánik daňovej
povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, rozsah a spôsob vedenia
preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti a spôsob identifikácie predajných automatov
v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené na miestach prístupných verejnosti.
§3
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§4
Základ dane
(1) Základom dane je počet predajných automatov.
§5
Sadzba dane
(1) Sadzbu dane určí obec v eurách za jeden predajný automat a kalendárny rok. Sadzba dane
v obci Šúrovce za jeden predajný automat je 165,96 €/rok.
(2) Prevádzkovateľ zaplatí daň do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na zdaňovacie obdobie
a v ďalších zdaňovacích obdobiach vždy do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia bez
vyrubenia dane.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
§7
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
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povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(2) 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.
(3) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Šúrovciach. Písomné oznámenie pri
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka
a identifikáciu predajného automatu.
(4) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
- v hotovosti do pokladnice obce,
- bezhotovostným prevodom na účet obce.
(5) Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu
každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo, druh, typ, názov predajného automatu,
b) deň začatia a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c) obsah skladby ponúkaného tovaru,
d) miesto umiestnenia predajného automatu,
e) súčasťou evidencie sú platné doklady výrobcu k predajnému automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole alebo na Obecný úrad
v Šúrovciach v lehote stanovenej vo výzve.
§8
Správa dane
(1) Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 15/2015 o dani za predajné
automaty vykonáva starostkou poverený pracovník Obecného úradu v Šúrovciach
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 15/2015 na svojom rokovaní dňa
14.12.2015 nariadením č. 8/2015
(4) VZN č. 15/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli,
t. j. dňom 1.1.2016
V Šúrovciach dňa 15.12.2015
Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

Návrh tohto VZN č. 15/2015 bol na úradnej tabuli obce, ako aj na webovej stránke obce Šúrovce vyvesený
v dobe od 27.11.2015 do 13.12.2015.
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