Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 5/2005 o dani za nevýherné
hracie prístroje
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach vydáva pre
Obec Šarovce toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za
nevýherné hracie prístroje na území obce Šarovce v zdaňovacom období roku 2009.
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 (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.
Čl. 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Čl. 4
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
Čl. 5
Sadzba dane
Sadzba dane je 33,19 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

Čl. 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.

Daňová povinnosť vzniká dňom umiestnenia nevýherného hracieho prístroja v priestoroch
prístupných verejnosti v obci.

2.

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) názov, označenie prevádzkovateľa nevýherného hracieho prístroja,
b) adresa prevádzky
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

3. Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
Čl. 7
Oznamovacia povinnosť
1.

Daňovník je povinný písomne oznámiť doporučeným listom alebo osobne obci Šarovce
vznik a zánik daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová
povinnosť.

2.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho 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 zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
Čl. 8
Správa dane
1. Miestne príslušným správcom dane je Obec Šarovce.
2. Správca dane vedie preukaznú evidenciu skutočností potrebných pre správu dane.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Šarovciach
dňa 14.12.2004, nadobúda účinnosť od 1.1.2005.
2)

Obecné zastupiteľstvo obce Šarovce sa na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu
o dani za nevýherné hracie prístroje č.5/2005 na rok 2009 uznieslo dňa 15.12.2008.

3) Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.

JUDr. Judita Trníková
starostka obce

