OBEC LOZORNO

v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

zverejňuje
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LOZORNO
O DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Zverejnenie :
vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk dňa: 03.09.2019
Lehota pre uplatnenie pripomienok k návrhu :
10 dní počnúc dňom vyvesenia
Počas uvedenej lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme,
elektronicky (doručením do elektronickej schránky obce alebo emailom na adresu obec@lozorno.sk) alebo ústne do
zápisnice na Obecnom úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí
byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nebude prihliadané , a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené ( § 6 ods.4.
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).
Znenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia nasleduje v prílohe.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno
Návrh VZN zaradený do programu rokovania obecného zastupiteľstva:
Návrh VZN zvesený:

-NávrhVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ..../2019
O DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne podľa § 6 ods. 1 v súlade s § 4 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. s odvolaním
sa na ustanovenie §59 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku v
znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
článok 1.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a vyberania dane
za nevýherné hracie prístroje, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie
nevýherných hracích prístrojov na území obce Lozorno.
2. Zdaňovanie daňou za nevýherné hracie prístroje upravuje osobitný predpis, ktorého ustanovenia sa použijú, ak
toto nariadenie na jeho základe nestanoví inak.
3. Správcom dane za nevýherné hracie prístroje umiestnené na území obce Lozorno je Obec Lozorno.
článok 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
(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.
článok 3.
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
článok 4.
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
článok 5.
Sadzby dane
Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje sa určuje za jeden nevýherný hrací prístroj a jeden kalendárny rok nasledovne:
a) 50 EUR za mechanický nevýherný hrací prístroj,
b) 100 EUR za elektronický nevýherný prístroj na počítačové hry, iný elektronický nevýherný prístroj, nevýherný
automat alebo iné nevýherné zariadenie na zábavné hry.
článok 6.
Identifikácia nevýherného hracieho prístroja
1. Daňovník je povinný označiť každý ním prevádzkovaný nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste označením
s uvedením nasledovných údajov:
a) obchodné meno, sídlo ( miesto podnikania) a IČO daňovníka,
b) dátum uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky.
2. Daňovník je povinný nevýherný hrací prístroj označiť daňovou známkou (nálepkou), ktorú vydá Obec Lozorno
vždy po zaplatení dane na príslušné zdaňovacie obdobie. V prípade zničenia, odcudzenia alebo poškodenia
nálepky vydá Obec Lozorno novú nálepku za náhradu vo výške 5 EUR.

3. Daňovník zodpovedá, že označenie bude po celý čas prevádzky nevýherného hracieho prístroja v riadnom a
bezvadnom stave.
článok 7.
Evidencia na účely dane
1. Daňovník je povinný viesť o nevýhernom hracom prístroji osobitnú preukaznú evidenciu na účely dane , ktorá
obsahuje :
a) obchodné meno, sídlo ( miesto podnikania) a IČO daňovníka,
b) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja ( ak bolo pridelené) a jeho typové označenie, alebo ak
takéto údaje nie sú k dispozícii iné nevýherný prístroj stotožňujúce údaje podľa dohody so správcom dane,
c) dátum uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky,
d) dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
e) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku nevýherného hracieho prístroja,
f) evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja pridelené Obcou Lozorno ako správcom dane.
2. Daňovník je povinný priebežne do evidencie zaznamenávať všetky zmeny a udržiavať ju v preukaznom a
aktuálnom stave.
3. Daňovník je povinný na výzvu Obce Lozorno ako správcu dane bezodkladne predložiť ním vedenú preukaznú
evidenciu.
Článok 8.
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.
Článok 9.
Priznanie k dani
1. Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.
januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia, ak odsek 2 neustanovuje inak.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je
povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto
daňovej povinnosti.
3. Priznanie sa podáva na tlačive určenom MF SR.
Článok 10.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce

