Materiál na 10. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2018

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly plnenia úloh mesta v oblasti hazardných hier v súlade
s ustanoveniami zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
číslo: HK/7-FK/MsÚ/Hazardné hry

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia
úloh mesta v oblasti hazardných hier v súlade s ustanoveniami zákona č. 171/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov číslo: HK/7-FK/MsÚ/Hazardné hry

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku Kontroly plnenia úloh mesta v oblasti
hazardných hier v súlade s ustanoveniami zákona č. 171/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov
číslo: HK/7-FK/MsÚ/Hazardné hry

Podľa ustanovenia § 18d ods.1 a 2a) zákona č. 369/1990 Z. z. o Obecnom zriadení,
ustanovení § 20 až § 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o Finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zákona 431/2002 Z. z.
o účtovníctve a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku obce , v súlade s § 18f ods. 1 písm.
c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám túto
správu, ktorá obsahuje výsledok kontroly vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2018, schváleného Uznesením č. 6-MsZ/2018/9/a zo dňa 27.06.2018 ktorým je
kontrolný orgán oprávnený vykonať finančnú kontrolu , vykoná hlavný kontrolór mesta Mgr.
Albert Nagy kontrolu plnenia úloh mesta v oblasti hazardných hier v súlade s ustanoveniami
zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov v sídle MsÚ, odbory a oddelenia MsÚ
a v sídle hlavného kontrolóra vo Veľkom Mederi. pričom predmetom kontroly bola:

Kontrola plnenia úloh mesta v oblasti hazardných hier v súlade
s ustanoveniami zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: Mestský úrad, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
Kancelária hlavného kontrolóra
Kontrolovaný subjekt: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
Kontrolované obdobie: rok 2018
Kontrola bola vykonávaná v čase : od 01.10.2018 do 15.11.2018
Dátum oboznámenia so správou : 19.11.2018
Účel kontroly:
Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými
predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia.

Cieľom kontroly
bolo preveriť činnosť MsÚ v rámci udeľovania licencií a vydávania súhlasu s prevádzkovaním
hazardných hier na území mesta a výberu povinných poplatkov od prevádzkovateľov v zmysle
platného zákona č 171/2005 Z. z. o Hazardných hrách.

Program kontroly bol zameraný na :
1. Evidenciu licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov a uhrádzanie povinných odvodov.
§7
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov sú hazardné hry,
pri prevádzkovaní ktorých sa používajú výherné prístroje. Výherný prístroj je elektronicky,
elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne
nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre
jedného hráča, ktoré umožňuje získať výhru podľa podmienok ustanovených týmto zákonom.
Ak má výherný prístroj programové vybavenie umožňujúce súčasnú hru na viacerých hracích
miestach viacerým hráčom a tieto hracie miesta môžu fungovať navzájom nezávisle a
samostatne, považuje sa každé také hracie miesto za samostatný výherný prístroj.
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER
§ 10

(1) Orgány štátnej správy v oblasti hazardných hier sú:
a) ministerstvo,
b) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
c) daňové úrady,
d) colné úrady.
(2) Ministerstvo
a) vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu3) nad dodržiavaním tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky,
daňovými úradmi, colnými úradmi, obcami a poverenými skúšobňami podľa § 30 ods. 5,
b) vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona,
ak tak ustanovuje tento zákon,
c) rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,

d) metodicky usmerňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady, colné úrady
a obce v oblasti hazardných hier, okrem metodického usmerňovania výkonu dozoru,
e) je odvolacím orgánom pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v správnom konaní
podľa osobitného predpisu4) vo veciach ním uložených sankcií dozorovaným subjektom podľa
tohto zákona,
f) ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(3) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
a) vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania
hazardných hier,
b) vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia
herní a údaje z nich predkladá ministerstvu do troch dní od doručenia žiadosti ministerstva,
c) mesačne aktualizuje databázu informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných
hier a údaje z neho predkladá do 10 dní po aktualizácii ministerstvu v rozsahu a spôsobom,
ktorý písomne určí ministerstvo; ročné údaje za predchádzajúci kalendárny rok v tom istom
rozsahu predkladá ministerstvu do 15 dní po ročnom vyúčtovaní odvodov,
d) metodicky usmerňuje daňové úrady pri prevádzkovaní daňového informačného systému v
oblasti prevádzkovania hazardných hier,
e) metodicky usmerňuje daňové úrady a colné úrady v oblasti výkonu dozoru,
f) je odvolacím orgánom pre daňové úrady a colné úrady v správnom konaní podľa osobitného
predpisu4) vo veciach nimi uložených sankcií dozorovaným subjektom podľa tohto zákona,
g) ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(4) Daňový úrad
a) vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
b) vydáva potvrdenia o zložení finančnej zábezpeky pre žiadateľov a prevádzkovateľov
hazardných hier podľa ich sídla,
c) je odvolacím orgánom pre obce v správnom konaní podľa osobitného predpisu4) vo veciach
individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov a vo veciach nimi uložených
sankcií prevádzkovateľom hazardných hier podľa tohto zákona,
d) ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(5) Obec
a) rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona,
b) vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,

c) ukladá sankcie podľa tohto zákona,
d) môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej
území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 písm. a), b), c) alebo písm.
d), alebo v kombinácii budov v členení podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d) alebo vo všetkých
budovách uvedených v § 38 ods. 4, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na
celom území obce; na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna
licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného
záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia
platnosti tejto individuálnej licencie.
(6) Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa
obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním
hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí
dovŕšili 18 rokov veku. Osobitný predpis o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 4a) a
osobitný predpis o meste Košice4b) môžu ustanoviť nižšie kvórum obyvateľov mesta, ktorí
dovŕšili 18 rokov veku a ktorí musia takú petíciu podporiť, pričom toto kvórum nemôže byť
nižšie ako 15%; toto nižšie kvórum sa uplatní, len ak pôsobnosť v oblasti hazardných hier nie
je štatútom mesta prenesená na mestské časti. Vyvesenie návrhu takého všeobecne záväzného
nariadenia na úradnej tabuli obec oznámi ministerstvu do troch dní odo dňa jeho vyvesenia a
prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi ministerstvu do troch dní odo dňa
jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti.
DOZOR
§ 11
Orgány dozoru a ich pôsobnosť
(1) Orgánmi dozoru, ak § 58m ods. 7 neustanovuje inak, sú:
a) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
b) daňové úrady,
c) colné úrady.

Stav na úseku činnosti kontrolovaného oddelenia bol zisťovaný nepriamou kontrolou,
t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly.
Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo zistené, že
kontrolované činnosti boli zabezpečované nasledovne :
Kontrolou evidencie výherných hracích prístrojov, bol zistený skutkový stav
nasledovný:
V roku 2018 je registrovaný:
Prevádzkovateľ VENEZIA-DUE s r. o s 16 hracími prístrojmi na nižšie uvedených adresách:

1. Pohostinstvo ÉDEN, Fučíkova 1334/4 ..................4 hracie automaty
2. Tipp Café, Nám. B.Bartóka 493/16........................4 hracie automaty
3. Junior Café, Nám. B.Bartóka 500/21......................4 hracie automaty
4. Pohostinstvo Kis Kocsma, Komárňanská 51/23.....4 hracie automaty

Mesto ako príslušný orgán pri udeľovaní licencie postupovalo podľa §10 ods. 5 písm.
a) v spojení s §22 ods.2 prvá veta a § 57 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 a §46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení.

Individuálna licencia bola udelená rozhodnutím č. ODP-20693/11575/201720793/2017 dňa 20.12.2017
Zmena individuálnej licencie bola vykonaná rozhodnutím č.ODP-11575/201717201/2018 zo dňa 15.10.2018
Schváleniu pri udeľovaní licencie podliehal aj herný plán ktorého súčasťou sú aj
pravidlá hry č. 2012/293, 2012/249, 2012/281, 2012/258
Všetky náležitosti k vydaniu licencie boli žiadateľom predložené v zmysle platných
predpisov.
V súlade so zákonom sa rozhodnutie doručilo žiadateľovi aj Daňovému úradu Trnava.

Žiadosti o umiestnenie stávkových hier na území mesta Veľký Meder.
Odvod do rozpočtu mesta podľa ustanovenia §37 ods. 1 písm. e) zákona č. 171/2005 Z.
z. v znení neskorších predpisov vo výške 0,5% z hernej istiny je prevádzkovateľ povinný
uhrádzať v zmysle §37 ods.3 zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov na účet
mesta Veľký Meder.
Mesto potvrdzuje, že prevádzkovanie stávkových a hazardných hier prostredníctvom
stávkových terminálov nie je obmedzené VZN na území mesta.
Mesto v súlade s §4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 171/2005 Z. z. o Hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti
podnikateľských subjektov vydalo nasledujúce súhlasy v kontrolovanom období:

Vydané súhlasy pre:
1. DOXX bet s r.o. Žilina v prevádzke Monterkás, Sídl. M Corvína 1033/48
2. DOXX bet s r.o. Žilina v prevádzke Pohostinstvo Éden, Fučíkova 1334/4
3. DOXX bet s r.o. Žilina v prevádzke MADISON PUB, Sv. Štefana 347/4
4. ORION TIP s r.o. Poprad v prevádzke Štefan Mió, Mostová 1431/1
5. ORION TIP s r.o. Poprad v prevádzke Villa Cafe a Fitness, Stará u. 645/3
6. ORION TIP s r.o. Poprad v prevádzke Július Szomolai, MOBIL SHOP-CAPO, Kúpeľná 3318
7. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Bufet Lokomotív, Železničná 3022/54
8. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Piváreň Bažant, Mostová 3978
9. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Bufet TENIS, Táborská 4037
10. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Tipsport, Lastovičková 1790/2
11. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Harlem Bar, Železničná 64/14
12. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Pohostonstvo Galamb, Poľovnícka 486/8
13. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Monterkás, Sídl. M Corvína 1033/48
14. SLOVAKIA TIP s r.o. Košice v prevádzke Piváreň Cimbora, P.O.Hviezdoslava 302/20
15. JUNIOR GAME s r.o. Bratislava v prevádzke Pohostonstvo Galamb, Poľovnícka 486/8
16. JUNIOR GAME s r.o. Bratislava v prevádzke Restauranr Beatrix, Promenádna 3221/20
17. JUNIOR GAME s r.o. Bratislava v prevádzke Pohostinstvo Éden, Fuíkova 1334/4
18. VENEZIA-DUE s r.o. Veľký Meder v prevádzke Kis Kocsma, Komárňanská 51/23
19. VENEZIA-DUE s r.o. Veľký Meder v prevádzke Nočný bar HARLEM, Železničná 64/14
20. VENEZIA-DUE s r.o. Veľký Meder v prevádzke JUNIOR CAFÉ, Nám. B.Bartóka 500/21
21. VENEZIA-DUE s r.o. Veľký Meder v prevádzke TIPCAFÉ, Nám. B.Bartóka 493/16
22. VENEZIA-DUE s r.o. Veľký Meder v prevádzke Pohostinstvo Éden, Fučíkova 1334/4
23. GEMATIC s r.o. Bratislava v prevádzke Hostinec Tarcsi, Hlavná 1937/25
24. GEMATIC s r.o. Bratislava v prevádzke Bufet Lokomotív, Železničná 3022/54
Hlásenia o počte technických zariadení a počte dní počas ktorých bolo technické zariadenie
umiestnené na území mesta Veľký Meder sa predkladá v intervaloch k 1.5. a 31.12 bežného roka:

Rok 2018
VENEZIA-DUE s r.o. Veľký Meder k 1.5.2018 - 16 zariadení – úhrada mestu 4 224,00 Eur
FORTUNA SK a.s. Bratislava k 9/2018 – úhrada mestu 0,5% z vkladov 100,04 Eur

DOXX bet s r.o. Žilina k 9/2018 – úhrada mestu 0,5% z vkladov 56,91 Eur
TIPSPORT SK a.s. Žilina k 9/2018 – úhrada mestu 0,5% z vkladov 789,07 Eur
SLOVAKIA TIP s r.o. Košice k 9/2018 – úhrada mestu 0,5% z vkladov 0,00 Eur
NIKÉ spol s r.o. Bratislava k 9/2018 - úhrada mestu 0,5% z vkladov 1 628,80 Eur
JUNIOR GAME s r.o. Žilina k 1.5.2018 - úhrada mestu 0,5% z vkladov 302,50 Eur
JUNIOR GAME s r.o. Bratislava k 9/2018 - úhrada mestu 0,5% z vkladov 32,74 Eur

Rok 2017
DOXX bet s r.o. Žilina k 12/2017 – úhrada mestu 0,5% z vkladov 27,25 Eur
TIPSPORT SK a.s. Žilina k 12/2017 – úhrada mestu 0,5% z vkladov 525,33 Eur
NIKÉ spol s r.o. Bratislava k 12/2017 - úhrada mestu 0,5% z vkladov 2 509,24 Eur
FORTUNA SK a.s. Bratislava k 12/2017 – úhrada mestu 0,5% z vkladov 135,85 Eur
JUNIOR GAME s r.o. Žilina k 12/2017 - úhrada mestu 0,5% z vkladov 207,59 Eur

Záver:
Odvody do rozpočtu mesta podľa ustanovenia §37 ods. 1 písm. e) zákona č. 171/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov vo výške 0,5% z hernej istiny prevádzkovatelia uhrádzali v zmysle
§37 ods.3 zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov na účet mesta Veľký Meder.
Kontrolou neboli zistené porušenia relevantných predpisov a ustanovení zákona č.
171/2005 Z. z. o Hazardných hrách v znení neskorších predpisov v činnosti príslušného
oddelenia Mestského úradu vo Veľkom Mederi.

Vo Veľkom Mederi dňa 16.11.2018

Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta

