Odvody z hazardných hier do rozpočtu obce
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať do rozpočtu obce odvod podľa
§ 37 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

KURZOVÉ STÁVKY, HAZARDNÉ HRY V KASÍNE, BINGO
Odvod sa odvádza preddavkovo mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho
mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania odvodu podaného v tej istej
lehote, a to na účet IBAN: SK2775000000000025827653, variabilný symbol: IČO
prevádzkovateľa a v popise položky je potrebné uviesť názov prevádzkovateľa.
Predbežné mesačné vyúčtovanie odvodu musí obsahovať nasledovné údaje:
názov prevádzkovateľa a IČO,
obdobie, za ktoré sa predbežné vyúčtovanie odvodu podáva,
druh hazardnej hry,
názov prevádzky, výška hernej istiny, predpis odvodu, ktorý sa nezaokrúhľuje
(uvedený na 2 desatinné miesta),
− sumár odvodov za všetky prevádzky na území hlavného mesta podľa jednotlivých
druhov hazardnej hry.

−
−
−
−

TECHNICKÉ ZARIADENIA OBSLUHOVANÉ PRIAMO HRÁČMI, VIDEOHRY,
VÝHERNÉ PRÍSTROJE V KASÍNE

Odvod sa odvádza v lehote do 1. mája a do 31. decembra kalendárneho roka na účet
IBAN: SK2775000000000025827653, variabilný symbol: IČO prevádzkovateľa a
v popise položky je potrebné uviesť názov prevádzkovateľa.
Hlásenie o počte technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, videohier
a výherných prístrojov v kasíne sa predkladá k 1. máju a k 31. decembru, s uvedením
počtu technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, videohier a výherných
prístrojov v kasíne a počtu dní, počas ktorých boli umiestnené na území hlavného
mesta, a to podľa jednotlivých prevádzok.

−
−
−
−

Vyúčtovanie sa predkladá k 1. máju a k 31. decembru. Vyúčtovanie musí obsahovať
nasledovné údaje:
názov prevádzkovateľa a IČO,
obdobie, za ktoré sa vyúčtovanie odvodu podáva,
názov prevádzky, druh a počet zariadení a celkový počet dní ich prevádzkovania na
území hlavného mesta, výška odvodu (vrátane 1. mája a vrátane 31. decembra),
sumár odvodov za všetky prevádzky na území hlavného mesta podľa jednotlivých
druhov zariadení.

ROČNÉ VYÚČTOVANIE ODVODOV
Prevádzkovateľ hazardnej hry najneskôr do 31. marca kalendárneho roka predloží
hlavnému mestu ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok,
pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za
celý predchádzajúci kalendárny rok.
Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí hlavnému mestu do 30 dní po potvrdení ročného
vyúčtovania odvodu nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania
odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.
Preplatky prevádzkovateľa hazardnej hry zistené pri ročnom vyúčtovaní odvodu vráti
hlavné mesto prevádzkovateľovi hazardnej hry po vykonaní ročného vyúčtovania
odvodov na základe jeho písomnej žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Preplatok nepresahujúci sumu 5 eur sa nevracia a stáva sa preddavkom odvodu
v ďalšom kalendárnom roku.

