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S  p  r  á  v  a  

o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra  
na rokovanie MsZ 28.3.2019 

 
 
 Kontroly vykonané na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  I. 
polrok 2019 schv. uzn. MsZ č. 11/2019 zo dňa 24.1.2019:  
1. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy – daň za  
    nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty za rok 2018. 
2. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta nedaňové príjmy, hazardné  
    hry: kurzové stávky, výherné prístroje, elektronické rulety, kocky, videohry za rok 2018. 
 
 
 Kontroly na základe žiadosti primátora mesta o vykonanie kontrol podľa § 18f, ods. 
1, písm. h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 
 
1. Použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 220 000 € poskytnutých z rozpočtu  
    mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z 19.1.2018 medzi Mestom Bardejov a  
    ŠK Partizán Bardejov obč. zdr.  
2. Použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 5 000 € poskytnutých z rozpočtu  
    mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z 6.4.2018 medzi Mestom Bardejov a  
    Partizánom Bardejov 
3. Použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov vo výške 10 000 € poskytnutých z rozpočtu  
    mesta v roku 2018 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z 7.12.2018 medzi Mestom Bardejov a  
    Partizán Bardejov BŠK a. s. 
4. Dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy medzi Bardejovským podnikom služieb Bapos,   
    m.p., ŠK Partizán Bardejov obč. zdr. a Mestom Bardejov z 27.10.2014 v znení neskorších  
    dodatkov.“ 
5. Kontrola nájomných zmlúv na nebytové priestory nachádzajúce sa v budove č. sup. 2781, na  
    parcele č. 3906/13, zapísanej na LV č. 8094 v k.ú. Bardejov v prevádzke SOS Bardejovské  
    Kúpele.  
 
 Kontroly na základe žiadosti primátora mesta prebiehajú, ku dňu predkladania materiálov 
na rokovanie MsZ dňa 28.3.2019 neboli ukončené. 
 
 
I. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta, daňové príjmy  
    – daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty za rok 2018  
    (Mesto Bardejov) 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    (Kontrola vykonaná v dňoch  15.2. – 15.3.2019) 
 
Cieľ kontroly:  plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu – správa daní za nevýherné hracie 
prístroje a predajné automaty,  kurzové stávky, elektronické rulety a videohry v roku 2018. 

Kontrola bola vykonaná podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
 V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je obec miestne 



2 
 

príslušnou na správu dane, na ktorej území sa predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 
prevádzkujú.  
 Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 
118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 
„VZN č. 118/2011“), ktorým je ustanovená sadzba dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej 
evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov, nevýherných hracích 
prístrojov, prípadne ďalšie ustanovenia.  
 
 
1. Správa dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 
 
 Mesto Bardejov podľa §99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
základe priznania k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vydá 
rozhodnutie o vyrubení príslušnej dane.  Výnos z výberu daní, vrátane výnosu z pokuty 
a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam je príjmom rozpočtu mesta. 
 Evidencia platiteľov dane sa realizuje v počítačovej podobe v programe Korwin, 
v tlačenej podobe sú vytvorené administratívne spisy daňovníkov, súčasťou ktorých sú 
rozhodnutia na vyrubenie dane za jednotlivé zdaňovacie obdobia a potvrdenia o doručení 
rozhodnutia.   
 Podľa § 36 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov správca dane je oprávnený pri vyhľadávacej činnosti 
zhromažďovať informácie o daňových subjektoch, vyhľadávať neprihlásené alebo 
neregistrované daňové subjekty, overovať úplnosť a správnosť evidencie alebo registrácie 
daňových subjektov a zisťovať ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie dane 
zabezpečenie jej úhrady a vymáhanie daňového nedoplatku, pričom správca dane môže 
vyhľadávaciu činnosť vykonávať aj bez priamej súčinnosti daňového subjektu.    
      
Daň za predajné automaty: 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 
(ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 
Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej 
dopravy. 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
Základom dane je počet predajných automatov  
Sadzba dane schválená VZN:  a) 60 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,   
                                                   b) 100 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak  
                                                    automat ponúka alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky.  
 
Daň za nevýherné hracie prístroje: 
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo 
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje  
prevádzkuje.  
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov  
Sadzba dane schválená VZN:  a) 80 € za bowlingovú dráhu a kalendárny rok, 
                                                   b) 50 € za ostatné nevýherné hracie prístroje a kalendárny rok 
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2. Plnenie príjmov rozpočtu mesta za rok 2018 – daň za predajné automaty  
    a nevýherné hracie prístroje 
 
 V roku 2018 bol výber dane za predajné automaty splnený na 107 %  (viď. tabuľka č. 1) 
a dane za nevýherné hracie prístroje na 100 %, medziročne tieto dane nevzrástli, počet 
daňovníkov je stabilný. Z evidencie príslušných daní vyplýva, že k 31.12.2018 nie sú 
nedoplatky.  
 
Tab. č. 1: Plnenie príjmov v roku 2018 

Daň 
Počet 

daňovníkov 
Schv. rozpočet 

Rozpočet           

po zmenách 
Plnenie %zm. 

 za predajné automaty 12 1 100,00 1 300,00 1 395,00 107,30 

 za nevýherné hr. prístroje 5 1 200,00 1 500,00 1 512,10 100,80 

 
Záver 
 
     Pri kontrole plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta – dane za predajné automaty a 
dane za nevýherné hracie prístroje za rok 2018 neboli zistené porušenia všeobecných právnych 
predpisov ani  interných noriem mesta. Je však potrebné, aby správca dane aj naďalej vykonával 
vyhľadávaciu činnosť v zmysle § 36 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 
II. Kontrola plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta nedaňové príjmy,  
     hazardné hry: kurzové stávky, výherné prístroje, elektronické rulety, kocky,  
     videohry za rok 2018 
    (Mesto Bardejov) 
   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
       (Kontrola vykonaná v dňoch  15.2. – 15.3.2019) 
 
 
Cieľ kontroly:  plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu nedaňových príjmov plynúcich 
z prevádzkovania hazardných hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 
171/2005 Z. z.) za rok 2018. 
 

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
 
1. Pôsobnosť obce v oblasti hazardných hier 
 
V zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. obec  
-  rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona, 
- vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce, 
- ukladá sankcie podľa tohto zákona, 
- za určitých podmienok môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území 
nemožno umiestniť herňu.  
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 V zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 171/2005 Z. z. obec vydáva súhlas s umiestnením 
stávkovej kancelárie na území obce, vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení 
(elektromechanické rulety, kocky) alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.  
 Podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona 171/2005 Z. z. obec udeľuje individuálnu licenciu 
na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej 
území. V ostatných prípadoch vrátane licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov 
umiestnených v kasíne, alebo ak sa vklady uhrádzajú v cudzej mene, individuálnu licenciu 
udeľuje ministerstvo. 
Individuálnu licenciu pri prevádzkovaní videohier možno udeliť najviac na dva roky. 
 
2. Príjmy rozpočtu mesta z hazardných hier za rok 2018  
 
 Príjem do rozpočtu mesta plynie z nasledujúcich hazardných hier: 
-  stávkové hry v stávkových kanceláriách 
-  hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov 
-  hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení (elektronické rulety,  
   kocky) obsluhovaných priamo hráčmi  
- videohry 
 
 V roku 2018 bol odvod z hazardných hier splnený na 137,8 % (viď. tabuľka č. 1), vysoký 
medziročný nárast sa zaznamenal pri videohrách.  
 
Prevádzkovatelia hazardných hier v meste Bardejov: 
 Kurzové stávky: 
 1. FORTUNA SK, a.s. Bratislava  
 2. DOXXbet, s.r.o. Žilina  
 3. NIKÉ, spol. s r. o. Bratislava   
 4. SLOVAKIA TIP s.r.o. Košice  
 5. SYNOT TIP, a.s. Poprad  
 6. TIPSPORT SK, a.s. Žilina  
 7. VICTORY TIP, s.r.o. Trnava  
 
 Technické zariadenia: 
 1. CBG, s.r.o. Bratislava 
 2. SYNOT TIP, spol. s r.o. Poprad  
 
 Videohry: 
 1. ASCOMP, s.r.o. Sliač  
 2. CBG, s.r.o. Bratislava 
 3. Gematic s.r.o., Bratislava 
 4. K-BET, s.r.o. Bratislava  
 5. ORFEX s.r.o. Košice 
 6. SLOV-MATIC, spol. s r.o. Bratislava  
 7. SYNOT TIP, spol. s r.o. Poprad  
 
 Prevádzkovatelia hazardných hier sú povinní odvádzať do rozpočtu mesta odvod, 
ktorého výška je: 
- stávkové hry 0,5 % z hernej istiny 
- technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi 2,50 za každý deň umiestnenia zariadenia  
   na území obce, minimálne 900 € za každé technické zariadenie za kalendárny rok.  
- videohry 2,20 € za taký jednotlivý terminál videohier za každý deň prevádzkovania na  
   území obce, minimálne 800 € za každý taký terminál za kalendárny rok 
 
 Hlásenia o počte zariadení sa predkladajú k 1. máju a k 31. decembru kalendárneho roka 
a v týchto termínoch sa uhrádza aj odvod do rozpočtu mesta. 
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Tab. č. 1: Plnenie príjmov z hazardných hier v roku 2018 

Odvod 

Počet 

daňov. 

platiacich 

odvod 

Počet 
Predpis k 

31.12.2018 

Uhradené k 

31.12.2018 
Rozdiel 

Plnenie 

rozpočtu 

výherné prístroje - 

udelenie licencie   2 za udelenie licencie 3 000,00 

 

vyjadrenie k umiestneniu 

tech. zariadení a videohier   6 za vyjadrenie k umiestneniu TZ 600,00 

 

kurzové stávky  9 

 

9 740,11 8 830,26 909,85 9 643,71 

elektronické rulety, kocky 2 

 

1 465,00 1 465,00 0,00 1 465,00 

videohry 7 

 

143 204,60 113 062,40 30 142,20 136 356,00 

Spolu     154 409,71 123 357,66 31 052,05 151 064,71 

 
 
 Odvod za hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov plynie do 
štátneho rozpočtu, obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie týchto hazardných hier, 
kde správny poplatok plynie do rozpočtu obce. 
 Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch: 
Poplatok udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier 
- výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1 500 € 
- zmena licencie  200 € 
Poplatok za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení 
používaných pri prevádzkovaní videohier 100 € 
 
V roku 2018 boli  udelené: 
- individuálna licencia pre obchodnú spoločnosť EUROGOLD, s.r.o., Ľubotice a ORFEX, s.r.o. 
Košice. 
- vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení pre subjekty SLOV-MATIC, spol. s r.o.   
   Bratislava, ASCOMP, spol. s r.o. Sliač, CBG, spol. s r.o. Bratislava,  SYNOT TIP, a.s. Poprad. 
 
Nedoplatky: 
U prevádzkovateľa videohier ORFEX s.r.o. Košice bol za rok 2018 nedoplatok vo výške 
30 142,20 € za obdobie od 1.5. – 31.12.2018. Tento mal byť uhradený do 31.12.2018. 
Nedoplatok bol uhradený dňa 21.2.2019. 
 Mesto Bardejov ako správca odvodu podľa § 54 ods. 8 zákona o hazardných hrách dňa 
8.3.2019  vydalo  prevádzkovateľovi videohier  ORFEX, s.r.o. rozhodnutie o úhrade úrokov 
z omeškania  vo výške 1 429,30 € za oneskorené úhrady v roku 2017. Za oneskorenú úhradu 
odvodov za rok 2018 bude potrebné opäť vydať rozhodnutie o úhrade úrokov. 
 
Podľa § 11 zákona o hazardných hrách orgány dozoru sú: 
a) Finančné riaditeľstvo SR, 
b) daňové úrady, 
c) colné úrady. 
  Obce v súvislosti so správou daní nevykonávajú dozor ani vyhliadavaciu činnosť, 
sledujú len plnenie odvodov na základe hlásení o počte technických prístrojov a počte terminálov 
pri videohrách k 1.5. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka. U stávkových kancelárií sú to 
mesačné plnenia odvodov na základe mesačného vyúčtovania odvodov z prevádzkovania 
stávkových hier (kurzové stávky). 
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Záver 
 
     Pri kontrole plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu mesta z hazardných hier podľa zákona 
č. 175/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (kurzové stávky, 
výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi, videohry) za rok 2018 neboli 
zistené porušenia všeobecných právnych predpisov. 
 
 
 
Správa vyhotovená dňa 20.3.2019 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Miloš Mikula 
                                                                                            hlavný kontrolór mesta 
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