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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY 
 č. 8/2011 

 O  DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Chlievany sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 
4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ust. § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 
 

 
§ 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. 
                                                                               
                                                                              § 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 
 
(1) Správca dane ďalej len Obec Veľké Chlievany určuje sadzbu dane v eurách za jeden 
nevýherný hrací prístroj a jeden kalendárny rok nasledovne:   
 
a) Sadzba dane je 29,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok, 
 
b) pri prevádzkovaní viacerých nevýherných hracích prístrojov sadzba dane sa vypočíta 
násobkom počtu nevýherných hracích prístrojov  sadzbou dane „29,00 €“ za jeden nevýherný 
hrací prístroj a kalendárny rok.  
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§ 5 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 
zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.  

§ 6 
Oznamovacia povinnosť a  vyrubenie dane 

(1)  Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti Obci Veľké Chlievany do 30 dní  
odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť  
písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad vo  
Veľkých Chlievanoch. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje –  
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto  
prevádzkovania, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania, výpis z obchodného registra  
alebo živnostenský list. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje –  
identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho  prístroja, miesto  
doterajšieho prevádzkovania. 
(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná 15 dní odo dňa    
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v 
lehotách určených Obcou Veľké Chlievany.  
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto 
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti 
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 
povinnosti neoznámi. 

§ 7 
Povinnosti daňovníka 

 
(1) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste 
štítkom s uvedením týchto údajov: 

a) názov firmy, prípadne obchodné meno podnikateľa, 
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu, 
c) IČO, 
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 
e) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 
f) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja. 

 
 

§ 8 
Platenie dane  

(1) Daň sa platí: 
    a)  v hotovosti do pokladne Obce Veľké Chlievany na  Obecnom úrade Veľké Chlievany, 
    b) prevodom na bankový účet Obce Veľké Chlievany 0038521098/0900, 
    c) priamym vkladom v hotovosti na účet Obce Veľké Chlievany 0038521098/0900 
         v peňažnom ústave. 
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(2) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukázanú evidenciu 
ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: výrobné číslo nevýherného 
hracieho prístroja 

 
§ 9 

Správa dane 
 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.  
 

 
§ 10 

Účinnosť 
 

     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2011 o dani za nevýherné hracie prístroje 
vyvesený na Úradnej tabuli Obce Veľké Chlievany dňa 10.11.2011 a na webovom sídle obce: 
www.velkechlievany.com. na dobu 15 dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva Obce 
Veľké Chlievany a po 15-dňovom zverejnení od schválenia Obecným zastupiteľstvom Obce 
Veľké Chlievany VZN č. 8/2011 o dani za nevýherné hracie prístroje nadobudne účinnosť.  

 
 
 
 
 
 

Dátum vyvesenia: 28.11.2011 
 
 
Dátum zvesenia: 

 
 
 
 
 

                                             ––––––––––––––––––––––––– 
        Bc. Zuzana Flórová 
           starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


