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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO  Č.  74 

 
 

Mesto  Hurbanovo v  súlade s ustanovením  §  6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení  neskorších  predpisov  a ustanovením § 59   zákona  
NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    v y d á v a     
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta o dani za nevýherné hracie prístroje č. 74 

 
o podmienkach určovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje 

na území mesta Hurbanovo 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove podľa  § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona  SNR č. 
369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 98 zákona NR SR č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v  znení neskorších predpisov rozhodlo o  podmienkach určovania a vyberania 
dane za nevýherné hracie prístroje s účinnosťou od 1. januára 2008.  
 

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 na území mesta. 
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Čl. 4 
Základ dane  

 
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 

Čl. 5 
Sadzba dane  

 
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 3.000.- Sk ročne jednotne za nevýherný 

hrací prístroj športového charakteru (biliard, šípky, stolový futbal a hokej), aj za ostatné 
nevýherné hracie prístroje. Zdaňovacím obdobím je  kalendárny rok. 
 

Čl. 6 
Vznik a zánik daňovej povinnosti  

 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a 

zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
 

Čl. 7 
Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

 
1) 1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 

dní   od  vzniku  daňovej   povinnosti.  V  rámci   oznamovacej   povinnosti  daňovník   
písomne uvedie  správcovi  dane  svoje  identifikačné  údaje,  t.j. názov alebo obchodné 
meno, IČO,  sídlo, deň začatia  prevádzkovania  jednotlivých   nevýherných  hracích  
prístrojov, miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo. 

 
2) Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane a označiť každý  

nevýherný hrací prístroj  štítkom  s  uvedením týchto údajov: 
 

- názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa, 
- prevádzku s adresou, kde je prístroj umiestnený, 
- druhové označenie prístroja, 
- výrobné číslo, 
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. 

 
3) Mesto Hurbanovo ako  spráca  dane vyrubí  daň  za  nevýherné hracie prístroje  

platobným      výmerom. Vyrubená  daň   je  splatná  do  15 dní  odo  dňa   nadobudnutia   
právoplatnosti platobného výmeru. 
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4) 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 mestom. 

5) 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. 

 

Čl. 8 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
1) Oslobodenie dane za nevýherné hracie prístroje správca dane neposkytuje. 
2) Správca dane nepripúšťa zníženie dane.  

 
Čl. 9 

  Záverečné ustanovenia 
 
1) Na  konanie vo veciach  miestnej  dane za  nevýherné hracie  prístroje  sa  vzťahuje zákon 

č.  511/1992   Zb.  o   správe   daní   a   poplatkov  a   o  zmenách   v   sústave územných 
finančných  orgánov  v  znení  neskorších predpisov. 

2) Kontrolnú  činnosť  nad  dodržiavaním  tohto všeobecne  záväzného  nariadenia  
vykonáva MsP, hlavný kontrolór mesta    a    zamestnanci    mesta   v   súlade   s 
vymedzenými  kompetenciami v zmysle zákona č. 511/1992 Zb.. 

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia  sa  ruší  Všeobecne 
Záväzné  nariadenie  mesta  Hurbanovo  č. 60/2004  zo  dňa  16.12.2004  a  Dodatok č. 1 
k VZN č. 60/2004 zo dňa 17.2.2005 o dani za nevýherné hracie prístroje. 

4) Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove sa na tomto všeobecne  záväznom nariadení o dani 
za nevýherné hracie prístroje  uznieslo dňa 14.12.2007 uznesením č. 153/2007 MZ. 

5) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2008. 
 

 
JUDr. Margita  Zemková  
    primátorka  mesta 


