Obec Vlčkovce 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 Vlčkovce
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o dani za predajné automaty
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§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach 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 2022 daň za predajné automaty.
§2
Sadzba dane
Sadzba dane v obci Vlčkovce za jeden predajný automat je 50,00 €/rok.
§3
Vedenie evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov
(1) Prevádzkovateľ je 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.
(2) Evidenciu je daňovník povinný na výzvu predložiť ku kontrole alebo na Obecný úrad vo
Vlčkovciach v lehote stanovenej vo výzve.
§4
Záverečné ustanovenia
(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 5/2021 o dani za predajné
automaty vykonáva starostom poverený pracovník Obecného úradu vo Vlčkovciach.
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Vlčkovce schválilo VZN č. 52021 na svojom rokovaní dňa
13.12.2021 nariadením č. 6/2021.
(4) VZN č. 5/2021 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2022.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 2/2012.
Vo Vlčkovciach, dňa 13.12.2021

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

