
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

č. 06/ 2017 
 

o miestnych  daniach  za nevýherné hracie prístroje 
na   území   obce  P O R Ú B K A 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
§  1 

(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.  

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie 

prístroje prevádzkuje.  

(4) Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  

(5) Sadzba dane je 150€ za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích 

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.   
(7) 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 zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie 
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.  

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená.  

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré 
doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v .Porúbke. Písomné oznámenie 
pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu 
nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku 
daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného 
hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.   

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom : 
a/ v hotovosti , bankovým prevodom 
 

 



(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú 
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: 
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja, 
b/ záznam o prevádzke , 

 
 

Záverečné ustanovenia 
  
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE, dňa  9.12.2016 uznesením č. 
6/2017.  
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE. 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017. 
   
  
V PORÚBKE, dňa  9.12.2016 
 

Ing. Milan Staš 
starosta 
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