
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava  na 1. polrok 

2016 bola vykonaná finančná kontrola platenia daní za predajné automaty 

a nevýherné hracie prístroje za rok 2015. Kontrola   bola zameraná na súlad 

správy dane s platnou legislatívou. 

Platná  legislatíva:  

-zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  

 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území mesta Rožňava, 

- zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

V zmysle platného VZN čl.7  daňovník platí mestu  Rožňava  daň za  nevýherný hrací prístroj vo 

výške 110 € za jeden nevýherný  hrací prístroj a kalendárny rok. Správca dane pridelí každému  

nevýhernému  hraciemu prístroju identifikačné číslo. Prevádzkovateľ je povinný označiť  každý 

nevýherný  hrací prístroj   štítkom s uvedením: 

- Identifikačného čísla , ktoré pridelil správca dane 

- Obchodného mena  alebo názov a adresa prevádzkovateľa 

- Dátum umiestnenia  a začatia  prevádzkovania hracieho prístroja 

V zmysle  čl.6 VZN daňovník platí mestu  Rožňava   daň za   predajný automat  vo výške 207,20 €  

za  jeden  predajný automat a kalendárny rok.  Správca dane pridelí každému  predajnému 

automatu identifikačné číslo. Prevádzkovateľ je povinný označiť  každý predajný automat   

štítkom s uvedením: 

- Identifikačného čísla , ktoré pridelil správca dane 

- Obchodného mena  alebo názov a adresa prevádzkovateľa 

- Dátum umiestnenia  a začatia  prevádzkovania predajného automatu 

              

Ku kontrole boli predložené daňové spisy daňových subjektov evidovaných správcom dane. 

Kontrolou bolo zistené, že za rok 2015 správca dane  vyrubil daň za 19  predajných automatov vo 

výške   3936,80 € a za  8 kusov  nevýherných hracích  prístrojov  vo výške 861,66 €. 

Dňa  16.3.2016 bolo miestnym šetrením zistené, že  správca dane nedostatočne  vykonáva  správu 

daní, ktoré boli predmetom kontroly  a nevykonáva vyhľadávaciu činnosť. Prevádzkovatelia týchto 

prístrojov si  neplnia povinnosti ktoré im vyplývajú  zo zákona a platného VZN. 

4.Zistené nedostatky s návrhmi  opatrení a odporúčaní 

Náhodne boli nájdené nasledovné   predajné automaty a nevýherné  hracie prístroje na území mesta 

Rožňava  u ktorých si ich prevádzkovatelia nesplnili oznamovaciu povinnosť na platenie dane : 

1. Mliečny automat v ZŠ na Ulici pionierov- prevádzkovateľ Ing. Vladimír Kukuvka – Agentúra 

Delfín. Mliečny automat  je podľa zverejnenej  nájomnej  zmluvy  v prevádzke od 6.6.2014. 

2. Mliečny automat v ZŠ na Zlatej ulici- prevádzkovateľ Ing. Vladimír Kukuvka – Agentúra Delfín. 

Mliečny automat  je v prevádzke od 6.6.2014. 

3. Kávový automat v budove MSÚ  na prízemí- automat nie je označený v zmysle VZN, nedá sa 

zistiť prevádzkovateľ,   nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu, neplatí za spotrebu vody, energie. 



4. V budove OKC  sa nachádza automat na kávu s označením prevádzkovateľa Kávomaty s.r.o., 

Nižná brána 2, Kežmarok, podľa zverejnenej nájomnej zmluvy sa prevádzkuje od 1.2.2013.  

5. V budove  Obchodnej akadémie sa nachádza mliečny automat prevádzkovateľa Deskos, Ing. 

Oskar Lörincz,  neoznačený v zmysle VZN, dátum začatia prevádzkovania neuvedený. 

6. V budove  Gymnázia sa nachádza mliečny automat prevádzkovateľa Deskos, Ing. Oskar 

Lörincz,  neoznačený v zmysle VZN, dátum začatia prevádzkovania neuvedený. 

7. V budove SAD sa nachádza Kávový automat prevádzkovateľa Euroinex s.r.o. , Majerská cesta 

36, Banská Bystrica, neoznačený v zmysle VZN, dátum začatia  prevádzkovania neuvedený. 

8. V budove  novej Polikliniky  na ulici Janka Kráľa  sa nachádza Kávový automat 

prevádzkovateľa ASO Vending, Medený Hámor 7, Banská Bystrica, neoznačený v zmysle VZN, 

dátum začatia  prevádzkovania neuvedený. 

9. V budove Polikliniky  námestie 1. Mája  sa nachádza Kávový automat prevádzkovateľa 

Euroinex s.r.o. , Majerská cesta 36, Banská Bystrica, neoznačený v zmysle VZN, dátum začatia  

prevádzkovania neuvedený 

10. V Tescu sa nachádzajú tri  prístroje, ktoré nie sú priznané: autíčko- neoznačené,, hračkový- 

firma Mondo Giochi s.r.o, Teplická 2251/121, 92101 Piešťany,  hrací-firma BOTI, s.r.o. 

11. V Bare u Legionárov na Edelenyskej ulici  sa nachádzajú dva hracie prístroje Šípky, bez 

identifikácie. 

12. V Juh bare  na Aleji Jána Pavla II. sa nachádza hrací prístroj  Šípky, neoznačené v zmysle VZN, 

bez identifikácie. 

13.  Podľa schválených nájomných zmlúv zverejnených na stránke  Ministerstva spravodlivosti 

bol  na Okresnom súde v Rožňave umiestnený  nápojový automat od Firmy Devital, s.r.o. od 

13.1.2010 do 30.10.2014-  prevádzkovateľ  nápojového automatu si nesplnil oznamovaciu 

povinnosť a za automat sa neplatila daň. 

Ak by  tieto predajné automaty a hracie prístroje   boli predmetom dane   za  posledné dva roky, 

príjem  do rozpočtu mesta by bol  o cca 5000 € vyšší. 

Záver: 

1. Nedôsledná správa miestnych daní za predajné automaty  a nevýherné hracie 

prístroje, čo má za následok výpadok príjmu v rozpočte mesta Rožňava.  

2. Porušenie VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava- správca dane  daňovým 

subjektom   neprideľuje  identifikačné číslo...týmto číslom okrem iných údajov je 

povinný prevádzkovateľ označiť predajný automat aj nevýherný hrací prístroj (§ § 17, 

20 ods.1,  VZN o miestnych daniach..) 

3. Porušenie  zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za  KO 

a DSO, kde  je v  §51 uvedené, obec  ustanoví   sadzbu dane,  spôsob identifikácie   

predajných automatov aj rozsah a spôsob vedenia  preukaznej evidencie  na účely 

dane. Toto ustanovenie  v platnom VZN  uvedené  nie je,  potrebné doplniť. Tak isto 

je potrebné doplniť aj vznik a zánik daňovej povinnosti. 

 

Návrh odporúčaní, opatrení na odstránenie zistených nedostatkov: 

 

1. Zamerať sa  došetrenie  predmetov dane  (predajné automaty a nevýherné 

hracie prístroje ) na území mesta Rožňava, nakoľko je zrejmé, že 

prevádzkovatelia  nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov si 

neplnia svoje povinnosti, alebo si ich plnia len čiastočne, ktoré im vyplývajú zo 

zákona  č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za  KO a DSO  

aj platného VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na 

území mesta Rožňava.  



2. Vyvodiť sankcie voči  prevádzkovateľom  zariadení  podľa § 154  a §155zákona  

563/2009 o správe daní (daňový poriadok). 

3. Dorubiť daň podľa pomôcok správcu dane (platné nájomné zmluvy a pod..) aj 

spätne podľa zákonných možností. 

4. Dopracovať do VZN ustanovenia v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za  KO a DSO. 

5. Vykonať  šetrenie, či  predajné automaty, ktoré sú predmetom dane sú označené  

v zmysle platného VZN. 

6. Odporúčame prerozdeliť agendu z dôvodu, že   zodpovedná zamestnankyňa  

nevie  vykonávať  vyhľadávaciu činnosť, ani kontrolnú činnosť v teréne, nakoľko  

musí sedieť v kancelárii prvého kontaktu celú pracovnú dobu. 

Správa z kontroly bola s prednostkou mestského úradu prerokovaná, bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu o splnených opatreniach prijatých na  nápravu  zistených  
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

 

 

 

 


