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Miestne dane – pokračovanie
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné
automaty).
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
Sadzba dane
Sadzba dane je 1000,-Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
( 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 povinnosť.
( 2 ) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
( 3 ) 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.
( 4 ) Daňovník je povinný predloţiť k písomnému oznámeniu podľa odseku 1 hodnoverné doklady výrobcu, ktoré
identifikujú predajný automat.
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov
( 1 ) Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov. V tejto
evidencii je daňovník povinný očíslovať strany a predloţiť túto evidenciu správcovi dane (na mestský úrad) do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti na potvrdenie tejto evidencie (jej kaţdej strany).
( 2 ) Evidencia o počte prevádzkovaných predajných automatov musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo daňovníka,
b) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
c) deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
d) druh, typ a názov predajného automatu,

e) výrobné číslo predajného automatu,
f) miesto umiestnenia predajného automatu,
g) meno a priezvisko osoby zodpovednej za vedenie evidencie.
( 3 ) Daňovník je povinný predloţiť správcovi dane na jeho výzvu evidenciu prevádzkovaných predajných automatov.
Oslobodenie od tejto dane
Od dane je oslobodený predajný automat, ktorý je prevádzkovaný v priestoroch, ktoré nie sú prístupné verejnosti.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Predmet dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom
tieto hracie prístroje nevydávajú peňaţnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len
nevýherné hracie prístroje).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Sadzba dane
Sadzba dane je určená za nevýherné hracie automaty nasledovne :
a) 2000,-Sk za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 1000,-Sk za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich
prevádzkovania.
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
( 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 povinnosť.
( 2 ) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
( 3 ) 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.
Vyberanie dane
Daňovník môţe platiť a odvádzať daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne mesta,
b) bezhotovostným prevodom na účet mesta,
c) poštovou poukáţkou príslušného typu.
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Dňa 3.2.2005 zasadalo mestské zastupiteľstvo, ktoré okrem iného :
- sa zaoberalo súčasným stavom spracovania kalamity v mestských lesoch po veternej víchrici
- sa zaoberalo plánom výnosov a nákladov Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. v roku 2005
a schválilo investičný zámer Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. pre rok 2005 na nákup strojov (nový zemný stroj JCB,
starší vysokozdviţný vozík) a nového osobného motorového vozidla
- schválilo návrh plánu investičných stavebných aktivít mesta Spišská Belá v roku 2005 a vyhodnotenie investičných aktivít
mesta v roku 2004
- schválilo hlavné priority mesta Spišská Belá v roku 2005
- vyhodnotilo predloţené cenové ponuky na predaj pozemku pod verejnými WC v Spišskej Belej na výstavbu polyfunkčného
objektu (obchodné priestory s bytovými jednotkami) a schválilo predaj tohto pozemku (o výmere cca 200 m2) spoločnosti
ANTISTATIC s.r.o. z Keţmarku za týchto ďalších podmienok:
a) kúpna cena je 1.500 Sk/m2 (v cene nie sú náklady na odstránenie súčasnej stavby WC, ktoré znáša kupujúci)
b) začať s výstavbou uvedeného objektu do 6 mesiacov od prevodu vlastníckeho práva k pozemku, v prípade nedodrţania
tejto lehoty má mesto právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
c) výstavbu uvedeného objektu ukončiť do 36 mesiacov od vydania stavebného povolenia
d) návrh projektovej štúdie uvedeného objektu predloţiť na schválenie MsZ v Spišskej Belej
- zvolilo na obdobie rokov 2005 – 2009 nových prísediacich sudcov (tzv. sudcovia do senátov Okresného súdu v Keţmarku
p. Margitu Labisovú a p. Mgr. Annu Olekšákovú zo Spišská Belá
- prerokovalo informáciu primátora mesta o čerpaní poskytnutých príspevkov z rozpočtu mesta v r. 2004 na
verejnoprospešnú činnosť a schválilo komisiu v zloţení Bc. Slavkovská (za MsÚ Spišská Belá), Ján Novoroľník, Jozef Kuna,
Ing. Veronika Kováčiková, Mgr. František Chovanec, Mgr. Alena Schurdaková a Ing. Ladislav Fudaly – hlavný kontrolór
mesta na posúdenie ţiadostí na tieto príspevky v roku 2005
- vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o výstavbe čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej
- plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2005
- schválilo zoznam kultúrnych a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá na rok 2005

Výzva - cestovný poriadok .....
Mesto Spišská Belá v záujme riešenia niektorých otázok súvisiacich s verejnou autobusovou dopravou vyvolalo rokovania s
Úradom prešovského samosprávneho kraja (VÚC Prešov). Vzhľadom na priebeh týchto prvých rokovaní predpokladáme, ţe
nie sú tieto rokovania posledné a určite pôjde o zloţitý proces, za ktorým sú najmä financie, ktoré verejnej doprave chýbajú.
Aj keď nie je mestský úrad, ani primátor mesta oprávnený priamo vybaviť vaše prípadné podnety, či návrhy (nie je to
kompetencia mesta), ale z pozície mesta chceme vyvolať rokovania s VÚC Prešov aj na základe vašich podnetov, či návrhov,
pokiaľ budú opodstatnené. Preto vyzývame obyvateľov mesta o predloţenie návrhov, námetov, pripomienok k verejnej
autobusovej doprave, a to aj priebeţne počas celého roka, aj keď tieto zmeny by sa mali robiť dvakrát ročne.
Likvidácie kalamity v mestských lesoch
Výňatok zo správy predloţenej
mestskému zastupiteľstvu:
„Uţ začiatkom mesiaca decembra 2004 sa začalo jednať s ťaţbovými skupinami, najmä so subjektmi, ktoré vlastnia
najmodernejšiu techniku /harwestory, procesory, forwardery a pod./, ktoré zaručujú najrýchlejší spôsob vyťaţenia
a priblíţenia kalamitnej hmoty z porastov. Z mnoţstva ponúk bola ako ekonomicky najvýhodnejšia vybratá firma Lesotrans
Ţilina, ktorá má v súčasnosti u nás nasadené 2 harvestory a 2 forwardery. Naďalej pracujú pracovné skupiny, ktoré uţ
v predchádzajúcom období pracovali a bola s nimi spokojnosť a pre urýchlené zvládnutie situácie sa prijali zmluvou o dielo
ďalšie firmy a pracovné skupiny. V súčasnom období je to 29 firiem a skupín. Odbyt dreva sa realizuje samostatným
predajom hotových sortimentov, iba v dvoch prípadoch /dva porasty/ sa pristúpilo na predaj dreva na pni. Na dopravu
v celých dĺţkach na expedičný sklad boli zabezpečené 3 nákladné autá dodávateľskou formou. K 28.2.2005 sa spracovalo cca
30 000 m3 kalamitnej hmoty, z toho december 2004 - 6051 m3 a január 2005 - cca 14 294 m3 a február 8891 m3.“ Na
doplnenie: ochranu pred krádeţou drevnej hmoty zabezpečujú sluţbami zamestnanci Mestského podniku, príslušníci
mestskej polície (podľa nariadenia primátora mesta 1-krát denne) a tieţ súkromná bezpečnostná sluţba. Navyše na základe
podnetu primátora mesta sú od februára 2005 vykonávané spoločné kontroly mestských lesov a vozidiel prepravujúcich
drevo - a Obvodného oddelenia Vysoké Tatry (Starý Smokovec) a Obvodného oddelenia Spišská Belá (v priemere 12-14
kontrol mesačne).
Tretí stupeň povodňovej aktivity – stav ohrozenia - mimoriadna situácia
Dňa 18.3.2005 bola aj na území nášho mesta vyhlásená mimoriadna situácia spôsobená náhlym topením snehu a zvýšením
hladiny v korytách tokov pretekajúcich cez územie mesta. Bol vyhlásený 3. (najvyšší) stupeň povodňovej aktivity pre celé
územie okresu Keţmarok a aj na Čiernom potoku v Stráţkach a mimoriadna situácia na celom území mesta. Táto
mimoriadna situácia bola spôsobená: -zaplavením štátnej cesty I/77 za Spišskou Belou smerom na Starú Ľubovňu – pri
skládke komunálneho odpadu, kde hladina vody dosahovala výšku aţ 120 cm - zvýšením hladiny vody na rieke Poprad za
mestom Spišská Belá pri obci Kríţová Ves (pri moste), - zvýšením hladiny vody na Čiernom potoku v Spišskej Belej
Stráţkach, kde hrozilo vyliatie vody z koryta potoka. V uvedený deň bol zvolaný krízový štáb mesta (predseda štábu - je
primátor mesta) a bola pouţitá potrebná technika z Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. (nakladač UNC a JCB) a Pavla
Hrušovského zo Spišskej Belej (nakladač UDS). Počas celého dňa i noci, aj počas víkendu bola táto situácia nonstop
monitorovaná mestskou políciou a členmi krízového štábu. Dňa 20.3.2005 o 1800 hod. primátor mesta odvolal túto
mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území mesta a 3. stupeň protipovodňovej aktivity na Čiernom potoku v Stráţkach. Touto
cestou primátor mesta ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri nevyhnutných prácach počas uvedeného
obdobia, osobitne p. Pavlovi Hrušovskému zo Sp. Belej.
Založenie slovensko –poľského združenia cestovného ruchu
Dňa 19.2.2005 sa stretli zástupcovia mesta Spišská Belá a zástupcovia Mesta Sczcawnica v Spišskej Belej na ustanovujúcej
Konferencii zaloţenia Slovensko-poľského zdruţenia cestovného ruchu mesta Spišská Belá a Sczcawnica. Ide o neformál-ne
zdruţenie, ktorého cieľom je nadviazať na dlhoročnú spoluprácu týchto miest, avšak v tomto prípade v oblasti cestovného
ruchu a jeho prvoradou úlohou je vypracovanie spoločnej Stratégie rozvoja cestovného ruchu.
Ponuka na prenájom prevádzkových priestorov
Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory – výrobnoprevádzkové priestory o výmere 561 m2 a okolitý pozemok
o výmere 2583 m2 nachádzajúce sa v Spišskej Belej na Továrenskej ulici (bývalý objekt výroby náhradných dielov). Ţiadosti
o prenájom s podnikateľským zámerom vyuţitia týchto priestorov zasielajte na Mestský úrad v Spišskej Belej do 15.4.2005.
Bliţšie informácie získate na mestskom úrade - u Ing. Kušmirekovej.
Ponuka na prenájom ambulancie ....
Mesto ponúka na prenájom uvoľnené priestory ambulancie v budove Zdravotného strediska v Spišskej Belej na 1.
poschodí o výmere 58,6 m2. Ţiadosti o prenájom zasielajte na Mestský úrad v Spišskej Belej do 15.4.2005. Bliţšie
informácie získate na mestskom úrade - u Ing. Kušmirekovej.
Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole
Rodičovská rada pri ZUŠ v Spišskej Belej oznamuje priaznivcom kultúry o vzniku občianskeho zdruţenia pri tejto škole.
Všetkým, ktorí by chceli sponzorským darom podporiť intenzívne sa rozvíjajúce kultúrne aktivity v ZUŠ v Sp. Belej, zároveň
oznamujeme číslo účtu vo VÚB: 2041784795/02000. Za Vašu podporu ďakujeme.
2 % z daní z príjmov .....
Ako mnohí uţ viete, ako zamestnanci tak aj zamestnávatelia máte moţnosť kaţdoročne časť z daní zo svojich príjmov
odvedených štátu vo výške 2 % „venovať“ (poukázať) v prospech zákonom určených neziskových subjektov (právnických
osôb) – napr. občianskych zdruţení, nadácií a ďalších subjektov. Niekoľko takýchto subjektov je aj v našom meste (viac inf.
získate tieţ na MsÚ) a tak vyuţite moţnosť prispieť a podporiť činnosť takýchto organizácii aj v našom meste, navyše keď

vás to nič nestojí. Túto moţnosť majú podnikatelia
zamestnávateľ do konca apríla 2005.

do konca marca a zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie

Najlepší športovci okresu Kežmarok 2004
Dňa 11.3.2005 sa v Spišskej Belej v Motoreste Goral uskutočnilo vyhodnotenie najlepších športovcov okresu Keţmarok za
rok 2004. Medzi ocenenými bol aj Volejbalový oddiel muţov TJ SLAVOJ zo Sp. Belej pod vedením Joţa Kunu a Juraja
Peštu.

Pripravil a spracoval : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta a zamestnanci MsÚ

