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o dani za nevýherné hracie prístroje

Obec Svodín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/ a ustanoveniami
§ 2 ods. 1 písm. f), § 58, § 59 a § 98 zákona NR SR č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva s účinnosťou od 1. januára 2015 toto všeobecne záväzné nariadenie obce:
§1
Úvodné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne na základe § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona o obecnom
zriadení r o z h o d l o podľa siedmej časti zákona NR SR 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 o miestnych daniach“/
o podmienkach určovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje na území obce
Svodín počnúc dňom 1. januára 2015.
2) Základné ustanovenia o predmete dane a o daňovníkovi sú vymedzené a uvedené
v siedmej časti, § 52 a § 53 zákona o miestnych daniach.
§2
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný
hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho
prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
§3
Sadzba dane, základ dane a zdaňovacie obdobie
Sadzba dane je 84,- eur ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. Základom dane je počet
nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§4
Identifikácia predmetu dane
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý
nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom uvedie obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je prístroj umiestnený, druhové označenie
prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného
hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam
nevýherných hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.
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§5
Priznanie k dani
1) Ak vznikne daňovníkovi daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje,
priznanie k dani je daňovník povinný podať správcovi dane na Obecný úrad najneskôr
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2) Ak daňovník podal priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane podľa
predchádzajúceho bodu a v priebehu zdaňovacieho obdobia mu vznikne ďalšia daňová
povinnosť alebo mu táto povinnosť zanikne, je povinný podať čiastkové priznanie k dani
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie
prístroje.
§6
Platenie dane
1) Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ak správca dane v rozhodnutí neurčí splátky dane a inú lehotu
splatnosti dane.
2) Pri platbe dane prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou je
daňovník povinný označiť platbu variabilným symbolom, ktorý správca dane uviedol
na rozhodnutí o vyrubení dane a uviesť číslo účtu správcu dane.

§7
Prechodné ustanovenie
Ak do 31. decembra 2014 nastane skutočnosť pre vyrubenie dane za nevýherné hracie
prístroje, daňové konanie sa uskutoční podľa predpisov platných do 31. decembra 2014.

§8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Svodín o dani
za nevýherné hracie prístroje sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín
o dani za nevýherné hracie prístroje č. 08/2012.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Svodín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani
za nevýherné hracie prístroje uznieslo dňa 15.12.2014 uznesením č. 22/15122014.
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§9
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

Gabriel Vígh
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 26.11.2014
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice
na Obecnom úrade vo Svodíne.

Návrh VZN bol zvesený dňa 15.12.2014
VZN po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
dňa 16.12.2014
VZN bolo zvesené dňa 31.12.2014

