MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 15

Zmena č. 2 všeobecnej licencie
na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol
Číslo: MF/017197/2017-622

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10
ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

mení
v súlade s ustanoveniami § 18 zákona

Všeobecnú licenciu
na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol
takto:

1. V prvej úvodnej vete sa slová „§ 10 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 písm. b)“.
2. V Článku 1 ods. 3 sa slová „miestne príslušný daňový úrad“ nahrádzajú slovami „daňový úrad miestne
príslušný“.
3. V Článku 2 ods. 1 druhá úvodná veta znie: „Herný plán obsahuje aj tieto ďalšie náležitosti:“.
4. V Článku 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) miesto a čas žrebovania,“.
5. V Článku 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e), g), h) a j).
Doterajšie písmená f) a i) sa označujú ako písmená e) a f).
6. V Článku 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmena c) až e), ktoré znejú:
„c) miesto a čas žrebovania,
d) spôsob zverejnenia výhernej listiny,

e) označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno f).
7. V Článku 2 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak to vyžaduje herný plán,“.
8. V Článku 2 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) miesto a čas žrebovania,“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k).
9. V Článku 3 odsek 1 znie:
„(1) Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu alebo tombolu podľa tejto licencie,
je povinná uložiť na účet daňového úradu miestne príslušného podľa jej sídla finančnú zábezpeku podľa
§ 36 ods. 4 písm. a) zákona. Finančnú zábezpeku je táto právnická osoba povinná uložiť najneskôr deň
pred podaním oznámenia podľa § 19 zákona. Finančnú zábezpeku alebo jej časť možno uvoľniť len
s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva podľa § 36 ods. 2 zákona.“.
10. V Článku 3 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
11. V Článku 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a bezúhonné“.
12. V Článku 6 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
13. V článku 7 ods. 1 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
14. V Článku 8 ods. 3 úvodná veta znie: „Prílohu oznámenia podľa odseku 1 tvorí“.
15. V Článku 8 ods. 3 písmeno c) znie:
„ c) meno, priezvisko a dátum narodenia zodpovedných zástupcov podľa čl. 6 ods. 4,“.
16. V Článku 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) doklad o zaplatení správneho poplatku.“.
17. Táto zmena všeobecnej licencie nadobúda platnosť 1. januára 2018.

Ing. Radko Kuruc, PhD., v. r.
štátny tajomník

