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Dôvodová správa: 
 
Na základe zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o 
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ostane VZN Mesta Podolínec č. 
3/2011 o umiestňovaní výherných prístrojov v katastrálnom území mesta Podolínec 
v platnosti najdlhšie do 30.6.2013. 
Uvedená novela zákona o hazardných hrách umožňuje, aby mestské zastupiteľstvo 
prijalo VZN, ktoré zakáže aj po uvedenom termíne všetky hazardné hry uvedené v § 10 
ods. 5 písm. d) zákona o hazardných hrách, avšak len na základe petície občanov podľa § 
10 ods. 6 zákona o hazardných hrách. 
Takáto petícia bola doručená na Mestský úrad v Podolínci dňa 19.4.2013 a na jej základe 
bol vypracovaný návrh VZN, ktorý Vám predkladáme. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Podolínec o zákaze 

prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Podolínec 
 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 10 ods. 5 a 6 zákona č. 

171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) vydáva toto Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Podolínec o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území 

mesta Podolínec (ďalej len „VZN“): 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto VZN je vytvorenie, ochrana a zveľaďovanie podmienok pre zdravý spôsob 

života obyvateľov mesta Podolínec, ako aj ďalších osôb zdržiavajúcich sa na jeho území, a to 

prijatím zákazu prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier na území mesta 

Podolínec. 

 

Čl. II. 

Zákaz prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier 

 

1. Na území mesta Podolínec nie je možné prevádzkovať nasledovné hazardné hry: 

 

 hazardné hry v kasíne podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o hazardných hrách, 

 hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 

písm. d) zákona o hazardných hrách, 

 hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných 

priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení 

a videohry podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách, 

 hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h) § 3 ods. 2 zákona 

o hazardných hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 zákona 

o hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. i) zákona o hazardných hrách. 

2. Zákaz uvedený v ods. 1 tohto článku sa vzťahuje na celé územie mesta Podolínec. 

3. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na 

prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, sa toto VZN 

nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2011 o umiestňovaní 

výherných prístrojov v katastrálnom území mesta Podolínec zo dňa 13.10.2011. 

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci dňa 30.5.2013 

uznesením č. XX/2013, bod X/X. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2013. 

 

V Podolínci, dňa XX.XX.2013 

 

        Mgr. Iveta Bachledová 

             primátorka mesta 


