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Rekordná výrobná sezóna v trenčianskych páleniciach 

 

TRENČÍN – 17.09.2019: Ostatná výrobná sezóna (01.07.2018 – 30.06.2019) v páleniciach bola naozaj 
úspešná. Hovoria o tom nasledovné čísla: v 58 pestovateľských páleniciach trenčianskeho regiónu 
bolo vypálených takmer 1 600 000 litrov čistého alkoholu. Príslušná spotrebná daň so zníženou 
sadzbou z tohto množstva, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, predstavuje 8,6 mil. eur. 
 
Za poslednú ukončenú sezónu bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji vypálené až takmer štvornásobné 
množstvo alkoholu v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi sezónami. Pestovatelia najčastejšie pálili jablká 
a slivky.  
 
Išlo naozaj o úspešnú sezónu. Pre porovnanie uvádzame údaje z predchádzajúcich výrobných období:  
za výrobné obdobie 01.07.2017 – 30.06.2018 bolo v trenčianskych páleniciach vypálených 460 000 litrov 
čistého alkoholu. Príslušná spotrebná daň so zníženou sadzbou z tohto množstva, ktorá je príjmom 
štátneho rozpočtu, bola takmer 2,5 mil. eur. Za výrobné obdobie 01.07.2016 - 30.06.2017 bolo vypálených 
430 000 litrov čistého alkoholu a príslušná spotrebná daň z alkoholu predstavovala 2,3 mil. eur.  

Každý, kto si chce dať vypáliť alkohol a teda využiť služby pálenice, by mal ovládať nasledovné informácie: 
výrobné obdobie v páleniciach sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Za výrobné obdobie sa považuje 
obdobie, ktoré začína 01.júla bežného roka a končí 30.júna nasledujúceho roka. V praxi si pestovatelia túto 
skutočnosť často neuvedomujú, a potom môže nastať situácia, že im hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej 
dane za prekročenie stanoveného limitu určeného na uplatnenie zníženej sadzby dane.  

V danom výrobnom období si jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 
43 litrov čistého alkoholu (= 86 litrov 50 %-ého alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter 
čistého alkoholu, teda 2,70 eur za 1 liter 50 %-ého alkoholu. Vyššie množstvo destilátu už podlieha 
základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou. Aj keď  
si osoba dá vypáliť kvas v jednom výrobnom období vo viacerých páleniciach, množstvá vypáleného 
alkoholu sa spočítavajú. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba 
spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom 
ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.  

Fyzické osoby majú od 01. januára 2019 okrem možnosti dať si vypáliť kvas v pálenici i možnosť vypáliť  
si kvas súkromne. Súkromné pálenie kvasu však podlieha prísnym zákonným podmienkam a samozrejme, 
aj v tomto prípade existuje povinnosť z vypáleného liehu podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú 
spotrebnú daň z liehu - 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda v prípade 50 %-ého vyrobeného 
destilátu je to 2,70 eur za 1 liter.  



Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol  
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 
orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

 

mjr. Ing. Renáta Peťovská, finančná správa, hovorkyňa Colného úradu Trenčín 
 tel: 032/6501135, +421 905 384 233, renata.petovska@financnasprava.sk 

V praxi to znamená, že do troch pracovných dní od začatia výroby liehu, teda odo dňa prvého uvoľnenia 
uzáver destilačného zariadenia colným úradom, súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň  
za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur.  

Súkromný výrobca liehu musí spĺňať viaceré podmienky: vek fyzickej osoby vyšší ako 21 rokov, osoba 
nebola odsúdená za nepovolenú výrobu liehu, destilát je možné vyrábať najviac v 100-litrovom 
certifikovanom destilačnom zariadení vo vlastníctve tejto osoby, spracovávať je možné len kvas z vlastnej 
pestovateľskej činnosti, maximálne množstvo vyrobeného destilátu je stanovené na 25 litrov čistého 
alkoholu za kalendárny rok. Táto súkromná osoba musí byť zapísaná v evidencii súkromných výrobcov 
destilátu. O zaradenie do tejto evidencie musí požiadať súkromný výrobca destilátu príslušný colný úrad. 
Ešte predtým však musí colný úrad informovať o nadobudnutí destilačného zariadenia, v ktorom bude 
destilát vyrábať. Túto informáciu je povinný poskytnúť aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR.  

Colný úrad Trenčín eviduje aktuálne 1 súkromného výrobcu destilátu, v ďalšom prípade práve prebieha 
administratívny proces, ktorý je vyššie opísaný. Celkovo je na Slovensku evidovaných zatiaľ 11 súkromných 
výrobcov destilátu.  

Viac informácií z tejto oblasti je možné získať na www.financnasprava.sk. 

http://www.financnasprava.sk/

