
Obec Bešeňov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1  a § 11 ods.4, písm. g)  zákona Slovenskej národnej 

rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanoveniami  

zákona NR SR číslo 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 číslo 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Bešeňov č. 2/2015 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva 

a o dani za nevýherné hracie prístroje 

 

Čl. 1 

V § 17 Sadzba dane, základ dane a zdaňovacie obdobie sa pôvodný text: „Sadzba dane je 100,00 Eur  

ročne za jeden nevýherný hrací prístroj. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.“ zrušuje a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  

„Sadzba dane je:  

a) 100,00 Eur ročne za jeden nevýherný hrací prístroj v prípade elektronických prístrojov na počítačové 

hry a elektronických prístrojov, automatov a iných zariadení na zábavné hry 

b) 40,00 Eur ročne za jeden nevýherný hrací prístroj v prípade mechanických prístrojov  

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.“ 

Čl. 2 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Bešeňov bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce 

Bešeňov dňa 12.12.2017 uznesením číslo: 248 a nadobúda účinnosť od 1.1.2018. 

 

v Bešeňove dňa 14.12.2017 

 

       Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce 

 

 

 

Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2015  o dani za psa, o dani za užívanie verejného 

priestranstva a o dani za nevýherné hracie prístroje vyvesený na úradnej tabuli dňa: 30.10.2017 

Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2015  o dani za psa, o dani za užívanie verejného 

priestranstva a o dani za nevýherné hracie prístroje sňatý z úradnej tabule dňa: 16.11.2017 

vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 5/2016: neboli pripomienky 

Schválené VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2015  o dani za psa, o dani za užívanie verejného 

priestranstva a o dani za nevýherné hracie prístroje vyvesené na úradnej tabuli dňa: 14.12.2017 

Schválené VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2015  o dani za psa, o dani za užívanie verejného 

priestranstva a o dani za nevýherné hracie prístroje sňaté z úradnej tabule dňa: 2.1.2018 


