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Obecné zastupiteľstvo obce Mad 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  §51 a §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“). 

Časť I 

Všeobecné ustanovenia 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty  sú ustanovené v  § 44 až § 50 zákona  

a náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje  v § 52 až §58 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 

Predmet úpravy VZN 

Predmetom tohto VZN je určenie: 

a) sadzby dane za predajné automaty, rozsahu a spôsobu vedenia preukaznej evidencie na 

účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov. 

b) sadzby dane za nevýherné hracie prístroje, rozsah a spôsob vedenia preukaznej 

evidencie na účely dane spôsob identifikácie nevýherných hracích automatov. 

 

§ 3 

                                                    Sadzby dane 

 

1. Sadzba dane za jeden predajný automat na 1 kalendárny rok je 96 EUR. 

2. Sadzba dane za jeden nevýherný prístroj za kalendárny rok je 60 EUR. 

 

 

§ 4 

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie 

predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov 

 

1. Daňovník je povinný  označiť každý predajný automat a každý nevýherný hrací prístroj 

na viditeľnom mieste štítkom s uvedením obchodného mena prevádzkovateľa, sídla, 

resp. miesta podnikania, IČO, dátumu začatia prevádzkovania predajného automatu, 

resp. nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo. 

2.  Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie 

predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov. 

 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3120061-3120063&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3119073-3119077&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3


§ 5 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Mad č. 2/2014 vrátane jeho 

dodatkov. 

 

§6 

Záverečné ustanovenie 

 

Na tomto VZN obe Mad sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Mad dňa 12.12.2019   svojim 

uznesením č. 7  bod  6 ObZ 6/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

 

                    

                                                                                 Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                             starosta obce 


