Obec Hontianske Tesáre v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 52 - 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v y d á v a pre rok 2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY
č.5/2010
o podmienkach určovania a vyberania dane za nevýherné hracie automaty na území
obce Hontianske Tesáre a jej častí - Dvorníky, Šipice, Báčovce
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1 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 („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 - gulečníky, biliardy, atď.
§ 2 Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
§ 3 Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 4 Sadzba
dane
Sadzba dane je stanovená na

99,-€ na jeden rok
§ 5 Vyberanie
dane

Prevádzkovateľ odvedie daň správcovi najneskôr do 31. decembra predchádzajúceho roku.
Pri novozriadenom automate odvedie prevádzkovateľ daň správcovi v priebehu kalendárneho
roka 30 dní pred zriadením

§6
1

Vznik a zánik daňovej povinnosti.

-2Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
§7
Oznamovacia povinnosť a platenia 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 zdanovacieho obdobia,
v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdanovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdanovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa
§ 6, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdanovacieho obdobia,
za ktoré bola daň zaplatená.
§8
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je, obec Hontianske Tesáre na ktorého území sa
nepredajné hracie prístroje prevádzkujú.
Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené OZ dňa 15.12.2009 a nadobúda účinnosť
dňa 01.01.2010.

Dušan Strieborný
starosta obce
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