MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŽILINE
na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné 

N A R I A D E N I E, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch č. 1/1991. Za § 9 sa vkladajú nové §§ 9a, 9b, ktoré znejú:

č. 8/1992

§ 9a)

POPLATOK Z REKLAMY

Poplatok z reklamy sa platí za:
	písomné,

obrazové,
svetelné,
zvukové,
figurálne (trojrozmerné) 
propagačné oznamy (ďalej len reklamy) umiestnené alebo uskutočňované v meste na verejných priestranstvách, vo verejne príslušných miestnostiach, na budovách, stavbách, platoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných z verejného priestranstva, na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.

POPLATNÍK

Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu umiestnila alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.

OSLOBODENIE OD POPLATKU 

Poplatok sa neplatí:
	z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody,

z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných zariadeniach, ku ktorým má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy, 
z reklám politických strán a hnutí po dobu volebnej kampane.

SADZBA POPLATKU

	5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách, v ostatných prípadoch 5 Sk za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy.

5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu, 
5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej uskutočňovaniu. 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Poplatník je povinný:
	do 3 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti predložiť MsÚ oddeleniu podnikateľskej činnosti písomne všetky podklady, potrebné pre vyrubenie poplatku z reklamy,

viesť podrobnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu, doloženú dokladmi predpísanými pre vedenie účtovníctva. 

§ 9b)

POPLATOK ZA ZÁBAVNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry mimo automatických hracích skríň (ďalej len zábavné hracie prístroje), do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince tuzemskej prípadne zahraničnej meny, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.

POPLATNÍK

Poplatok za zábavné hracie prístroje platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo prevádzkuje. 

SADZBA POPLATKU

Sadzba poplatku je 20 000 Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj. 
Poplatková povinnosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v meste. 

OHLASOVACIE POVINNOSŤ

Poplatník je povinný do 3 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podať priznanie k poplatku na MsÚ oddeleniu podnikateľskej činnosti, ktoré vyrúbi poplatok platobným výmerom. 

§ 9c)

POPLATOK ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Poplatok sa platí za umiestnenie prístroja a automatov (ďalej len predajné automaty), ktoré po vložení príslušného množstva mincí v tuzemskej prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.

POPLATNÍK

Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje:
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
	názov firmy, resp. meno podnikateľa, 

adresa, 
dátum umiestenia a začatie prevádzkovania.

OSLOBODENIE OD POPLATKU

Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
	výlučne lístky hromadnej dopravy,  

potraviny s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov, 
ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých a pohlavných chorôb. 

SADZBA POPLATKU

Sadzba poplatku je 1000 Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2000 Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. 
Sadzba poplatku sa zvyšuje na päťnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkohol.
Poplatková povinnosť vzniká umiestnením predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v meste. 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Poplatník je povinný do 3 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti podať priznanie k poplatku na MsÚ oddeleniu podnikateľskej činnosti, ktoré vyrubí poplatok platobným výmerom. 

§ 2 článok 4, bod 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

Sezónne sedenie reštauračného typu 1 Sk na m2 a deň. Povolenie vydáva oddelenie podnikateľskej činnosti MsÚ na základe kladného vyjadrenia UHA. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 29. 7. 1992.

Ing. Miroslav ADÁMEK, v. r.					Ing. Ján SLOTA, v. r. 
prednosta Mestského úradu v Žiline 					primátor mesta Žilina



