
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC 

č.  12 /2012 z 13.12.2012  
O DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE    

na kalendárny rok 2013 
 
     Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  a ustanovení § 47, § 51, § 55, § 59, 99 e,g a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov   u s t a n o v u j e 
 

§1 
Základné ustanovenie 

 
   1. Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. 
januára 2013 daň  za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. 
   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za  predajné 
automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mesta Rajec v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím 
pre daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok. 
 

§ 2 
Sadzba dane 

 
Správca dane určuje sadzbu dane na: 
 a)  predajný automat                                                                              36,50 €/ks/rok   
 b)  nevýherné hracie zariadenia                                                             36,50 €/ks/rok 
 c)  elektronické prístroje na počítačové hry  v herniach používané 
      na hry za odplatu                                                                               36,50 €/ks/rok. 
         Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o prevádzkovaných predajných automatoch a 
nevýherných hracích prístrojoch, podľa ich počtu, druhov a presných identifikačných znakov a výrobných 
čísiel, ich umiestnenia  a doby prevádzkovania. 
 

§ 3 
Oslobodenie od dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 

 
    Od dane za predajné automaty a  nevýherné hracie prístroje sú oslobodené: 

a)  hracie automaty bez odplaty 
b)  elektronické prístroje v  v knižniciach, kde sa neprevádzajú zábavné elektronické hry za odplatu, a 

slúžia len na komunikáciu 
c) automaty na predaj mlieka 

  
§  4 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie  neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní a konania, platia 
ustanovenia  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za predajné 
automaty a nevýherné hracie prístroje  na  rok 2013 uznieslo pod č.135 /2012 dňa 13.12.2012. 

 
§ 5 

Účinnosť 
 

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2013. 
 
 
                                                                                                               Ing. Ján Rybárik  v.r. 
                                                                                                               primátor mesta 
Vyvesené :   14.12.2012 
Zvesené :       


