Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské
o miestnej dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na
území obce Oreské
č. 3/2021 zo dňa 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Oreské. na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
ustanoveniami 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 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje sú
ustanovené v § 44 až 51 zákona.
§2
Základné ustanovenie
Obec Oreské ako správca dane týmto VZN zavádza s účinnosťou od 01.01.2022 miestnu daň
za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za
predajné automaty a nevýherné hracie prístroje podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51
zákona.
§4
Základ dane a sadzba dane
PREDAJNÉ AUTOMATY:
(1) Základom dane je počet predajných automatov.
(2) Sadzba dane je 30,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.

NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE :
(1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(2) Sadzba dane je 40,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§5
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných
automatov
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde
musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO,
dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, nevýherného hracieho prístroja a
výrobné číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie
predajných automatov.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť prevádzkovanie hracieho automatu alebo nevýherného
hracieho prístroja správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. 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. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu
istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
3. Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky
dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím
obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
4. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní
odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
5. Poplatník uhradí daň v stanovenej lehote v pokladni Obecného úradu v Oreskom alebo
prevodom na účet obce č. 2694193001/5600
6. Obec Oreské je správcom dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, ktoré sa
prevádzkujú na území obce Oreské.

§7
Záverečné ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oreské č. 3/2018 čl.III. a IV.
Na tomto VZN obce Oreské sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Oreské, dňa 10.12.2021
svojim uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

V Oreskom, 10.12. 2021

Ing. Tomáš Mikúš
Starosta obce Oreské
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