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Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 47, § 51 a § 103 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v y d á v a t o t o

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo o dani
č. 6/2018
za predajné automaty na kalendárny rok 2019
Článok l

Úvodné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Kolárovo podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2019 miestnu daň
za predajné automaty.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
za predajné automaty na území mesta Kolárovo v zdaňovacom období roku 2019.
3. Základné, spoločné a prechodné ustanovenia o miestnej dani za predajné automaty sú
uvedené v šiestej, dvanástej a trinástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 2

Predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestnej dane
za predajné automaty podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona č. 582/2004 Z. z.
správcom dane.

Článok 3

Sadzba dane
1. Sadzba dane za jeden predajný automat na kalendárny rok je:
a) 34,00 € za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac desať
druhov tovaru,
b) 67,00 € za predajný automat s viac ako desiatimi druhmi tovaru.

Článok 4

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1. Daňovník (prevádzkovateľ) je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom
mieste štítkom s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno prevádzkovateľa, IČO, sídlo resp. miesto podnikania
b) identifikačné číslo predajného automatu
c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov prevádzkovaných na území mesta .

Článok 5

Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Kolárove
dňa 29. 10. 2018.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za predajné automaty sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za predajné automaty č. 10 /2017.

V Kolárove 05. 11. 2018

Árpád Horváth
primátor mesta

