Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2018
obce Kostolná pri Dunaji
o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území obce Kostolná pri Dunaji
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v ust. § 52 až § 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 (ďalej len „zákon“).
§2
Základné ustanovenie
Obec Kostolná pri Dunaji ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN a za podmienok
určených zákonom a týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestnu daň za nevýherné hracie
prístroje.
§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestnej dane za nevýherné hracie prístroje podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona správcom dane.
§4
Sadzba dane
Sadzba dane je 70 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§5
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
1. Daňovník je povinný viesť preukázateľnú písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích
prístrojov v nasledovnom rozsahu:
a) názov a druh nevýherného hracieho prístroja,
b) počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov,
c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby nevýherného hracieho prístroja,
d) označenie prevádzky a miesta kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený,
e) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
f) dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
g) identifikačné údaje daňovníka fyzická osoba podnikateľ – obchodné meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, sídlo a právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo.
2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných
hracích prístrojov.
§6
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom s uvedením
nasledovných údajov:
a) identifikačné údaje daňovníka fyzická osoba podnikateľ – obchodné meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, sídlo a právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo,
b) dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

c) výrobné číslo, inventarizačné číslo a rok výroby nevýherného hracieho prístroja.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie správcu dane č. 5/2015 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§8
Záverečné
né ustanovenie
Závereč
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v obci Kostolná pri Dunaji
dňa 27. 12. 2018
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce dňa 12. 12. 2018.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce dňa 1. 1. 2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2019.
V súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. je potrebné ustanoviť skorší začiatok jeho
účinnosti od 1. 1. 2019 z dôvodu:
a) ohrozenia zabezpečenia riadneho fungovania obecného úradu a s tým spojené poskytovanie
základných služieb obyvateľom obce,
b) včasného uhrádzania záväzkov obce voči právnickým a fyzickým osobám vzniknutých z príslušných
zmluvných vzťahov.
Medzi služby, ktoré sú vo verejnom záujme a ktorých prevádzku obec považuje za dlhodobo ohrozenú
patrí najmä: zabezpečenie ochrany vodného zdroja, nepretržité a zdravotne nezávadné zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou; plánované odkanalizovanie obce; správa, údržba a stavebnotechnické
vybavenie miestnych komunikácií; údržba zelene a verejných priestranstiev. Dlhodobo neriešená situácia
štandardného zabezpečenia týchto služieb má za následok ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia,
zdravia a majetku obyvateľov obce. Navrhované zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností je v súlade
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach. Výnosy z miestnej dane budú určené na účel rozvoja obce
a zabezpečenie chodu obce. V súlade so zásadami hospodárenia je majetok obce prostriedkom
dosahovania hospodárskeho a spoločenského pokroku (majetkom sú aj finančné prostriedky obce, ktoré
sú jeho príjmom alebo výnosom). Verejným záujmom sú také opatrenia, ktoré budú slúžiť občanom na
zvyšovanie životnej úrovne a prispievať k zdravému spôsobu života obyvateľov.
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