Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce
č. 15/2008 o dani za nevýherné hracie prístroje
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 59 a § 103 ods. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Želiezovce o dani za nevýherné hracie prístroje .
Čl.1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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
a) z a v á d z a daň za nevýherné hracie prístroje
b) upravuje podmienky určovania a vyberania dane za nevýherné hracie
prístroje na území Mesta Želiezovce.
Čl. 2
Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
2) Nevýherné hracie prístroje sú :
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na
zábavné hry.
Čl. 3
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Čl. 4
Sadzba dane
Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je nasledovná :
a) 166,00 € (5000,91 Sk) za elektronický hrací prístroj na počítačové hry
b) 67,00 € (2018,44 Sk) za mechanický hrací prístroj – biliard, stolný futbal,
šípky, bowling,
c) 34,00 € (1024,28 Sk) za elektronický alebo mechanický hrací prístroj
neuvedený v písm. a) a b) tohto článku.
Čl. 5
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti , a to na predpísanom tlačive, ktorého vzor tvorí

prílohu č. 1 tohto nariadenia.
2) Správca vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na
tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Čl. 6
Správa dane
1) Správcom dane v zmysle § 58 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov je Mesto Želiezovce.
2) Výkonným orgánom správcu dane je Mestský úrad Želiezovce, referát
hospodárstva.
Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Želiezovce č. 12/2004 zo dňa 9.12.2004.
2) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 11.12.2008 uznesením č. 215/2008
schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

Ing.arch. Pavel BAKONYI
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1
Mesto Želiezovce
Mestský úrad, SNP č. 2, 937 01 Želiezovce
Oznamovacia povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len NHP)
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce

Vznik (dátum)
Zánik (dátum)
Dôvod zániku:
Údaje o daňovníkovi FO aj PO
Titul:
Priezvisko: Názov

Meno:

Rodné číslo/IČO:

Adresa trvalého
pobytu/Sídla

Ulica, súpisné a
orientačné číslo

Mesto:

PSČ:

Iné údaje

Telefón:

E-mail:

Fax:

Ostatné údaje:

Banka, z ktorej je plnená
daň. povinnosť :

Číslo účtu :

Kód banky:

Meno a priezvisko
zodpovednej osoby :

Telefón:

E-mail:

Fax:

PO

Údaje o mieste prevádzkovania :
Adresa nehnuteľnosti, kde sa
nevýherný hrací prístroj nachádza
Údaje o nevýhernom hracom prístroji :
Identifikačné číslo NHP :
Počet NHP :

Dátum: …................................................

Typ NHP :

….............................................................

podpis daňovníka

