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Dôvodová správa: 
 
Dňa 19.4.2013 bola na Mestský úrad v Podolínci doručená petícia s názvom Petícia proti 
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Podolínec. Táto petícia reagovala na 
novelu zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách účinnú od 1.1.2013. Na základe 
tohto predpisu skončí platnosť VZN č. 3/2011 o umiestňovaní výherných prístrojov 
v katastrálnom území mesta Podolínec najneskôr do 30.6.2013. Novela zároveň 
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. 
Po doručení petície vykonal poverený zamestnanec MsÚ Podolínec kontrolu petičných 
hárkov a zistil, že petícia nespĺňa niektoré požiadavky podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Po vykonaní kontroly 
správnosti a úplnosti údajov v petícii Mesto Podolínec zistilo, že počet podpisov pod 
petíciou nespĺňa požiadavku § 10 ods. 6 zákona o hazardných hrách (t.j. 30 % 
obyvateľov obce nad 18 rokov). V súlade s postupom stanoveným v zákone o petičnom 

práve Mesto Podolínec vrátilo petíciu podávateľovi na odstránenie jej nedostatkov.  
Dňa 15.5.2013 podávateľ petície doručil na Mestský úrad v Podolínci petíciu, pričom do 
nej doplnil údaje, ktoré vyžaduje § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve. K petícii pripojil aj 
ďalšie petičné hárky, aby splnil požiadavku počtu podpisov. 
Podávateľ petície predložil petičné hárky s celkovým počtom 975 podpisov. Po vykonaní 
kontroly zameranej na splnenie požiadaviek podľa zákona o petičnom práve a zákona 
o hazardných hrách Mesto Podolínec prihliadalo na 795 podpisov občanov mesta. 

Ako už bolo uvedené, zákon o hazardných hrách požaduje, aby petíciu podporilo 
najmenej 30 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Ku dňu písania tejto 
dôvodovej správy je na trvalý pobyt v meste Podolínec prihlásených 2511 osôb starších 
ako 18 rokov. 30 % z tohto počtu je presne 753,3. Petíciu teda malo podpísať aspoň 754 
občanov mesta starších ako 18 rokov. 
 
Môžeme konštatovať, že predložená petícia spĺňa požiadavky zákona o petičnom práve, 

ako aj požiadavky uvedené v § 10 ods. 5 zákona o hazardných hrách. 


