MESTO RAJEC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všeobecne záväzné nariadenie č. 68 / 2005

- o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty a
nevýherné hracie prístroje v Meste Rajec
§1
Úvodné ustanovenie
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 s účinnosťou od 1.januára 2006 Mesto Rajec vyrubuje
daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje podľa nasledujúcich
ustanovení.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím pre daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje je
kalendárny rok.
§3
Predmet dane
Predmetom dane sú:
1/ predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu
2/ nevýherné hracie prístroje a zariadenia, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,
pričom nevydávajú peňažnú výhru, a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnoti. Sú to: elektronické prístroje na počítačové hry a PC, mechanické a elektronické
prístroje a automaty, a iné zariadenia na zábavné hry.
3/ PC v internetových čitárňach.
§4
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty, alebo
nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
§5
Základ dane
Základom dane je počet:
1/ predajných automatov
2/ nevýherných hracích prístrojov a PC
§6
Sadzba dane
Mesto Rajec určuje sadzbu dane na:
1/ predajný automat .............................................................................1.000,- Sk/ks/rok
2/ nevýherné hracie zariadenia a hudobné automaty za odplatu..........3.000,- Sk/ks/rok
3/ PC v internetovej čitárni, keď je použitie PC poskytované
za odplatu ............................................................................................500,- Sk/ks/rok.
Daň sa vyrubuje a platí alikvotne k dobe prevádzky hracích prístrojov a zariadení
v kalendárnom roku.
§7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajného automatu, alebo
nevýherného hracieho prístroja.
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2) Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia prevádzkovania predajného automatu, alebo
nevýherného hracieho prístroja.
3) 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.
§8
Oslobodenie od dane z nevýherných hracích prístrojov
Od dane z nevýherných hracích prístrojov sú oslobodené:
1/ hudobné automaty bez odplaty a hracie automaty bez odplaty
2/ detské hojdacie koníky, autíčka, nafukovacie skákacie hračky a podobné bez odplaty.
§9
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť Mestu Rajec-MsÚ-finančné oddelenie, ako
správcovi dane, vznik daňovej povinnosti za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje,
najneskôr do 30 dní od jej vzniku a v tejto lehote zaplatiť daň, alebo pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrúbenia do 31.januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník túto skutočnosť
písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku a správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola zaplatená.
§ 10
Sankcie za nedodržiavanie nariadenia
Za nedodržiavanie a porušovanie ustanovení tohoto Všeobecne záväzného nariadenia
o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje môže Mesto Rajec uložiť pokutu:
- fyzickej osobe pokutu minimálne 200,-Sk, maximálne do výšky vyrúbenej dane a
- právnickej osobe minimálne 2.000,-Sk, maximálne do výšky vyrúbenej dane.
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§ 11
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č.582/2004 Z.z.
Správu miestnej dane vykonáva Mesto Rajec podľa ustanovení zákona č.511/92 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Toto Všeobecne záväzné nariadnenie Mesta Rajec bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rajci č. 111/2005 dňa 15.12.2005
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2006.

V Rajci, dňa 15.12.2005
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
Vyvesené dňa: 30.11.2005
Zvesené dňa: ..................2005
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