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NÁVRH NA UZNESENIE  
Uznesenie č.__/2020  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 
I. schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2021  
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA  
Dňa 29.01.2019 bol Národnou Radou SR prijatý zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a 
doplnení niektorých predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.03.2019. Tento zákon nahradil 
doterajší zákon č. 171/2005 Z.z., ktorý doteraz upravoval túto oblasť. S ohľadom na všeobecný zámer 
zákona, ktorým je celospoločenská potreba znižovania príležitostí obyvateľov k hazardným hrám sa 
oproti doterajšej právnej úprave významne posilnili aj kompetencie obcí.  
 
V ustanovení § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 bola daná obciam novo možnosť upraviť všeobecne 
záväzným nariadením zákaz prevádzkovania hazardných hier na svojom území ako sú stolové hry, 
hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na 
technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných technických 
zariadeniach, bingo, okrem internetových hier podľa § 30. Zákaz je možné udeliť v zmysle uvedeného 
zákonného ustanovenia najviac na 12 dní v kalendárnom roku. Ak obec prijme takéto všeobecne 
záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31. októbra a toto všeobecne záväzné nariadenie bude 
platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka.  
 
Záujmom mesta Žilina je vytvárať optimálne podmienky pre spokojný život svojich občanov, čo 
znamená aj potrebu regulovať činnosti ohrozujúce sociálne postavenie občanov mesta určitým a 
zákonným spôsobom. Účasť obyvateľov na hazardných hrách je možné bezpochyby označiť ako 
činnosti, ktoré ohrozujú sociálne postavenie aj obyvateľov mesta Žilina, a preto ako poslanci využívame 
svoju zákonnú možnosť, ktorú nám dáva zákon č. 30/2019 Z.z. a navrhujeme prijatie tohto 
všeobecného záväzného nariadenia, v ktorom v súlade so zákonom konkrétne stanovujeme dni v roku 
2021, počas ktorých bude úplne na území mesta Žilina zakázané prevádzkovanie hazardných hier. Vo 
všetkých prípadoch sa jedná o dni, ktoré sú zároveň štátnymi sviatkami. 
 
Nakoľko zákon dáva možnosť obciam takto zakázať prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré môže obec prijať najneskôr do 31.10. roku predchádzajúceho 
roku, v ktorom sa vymedzujú týmto všeobecne záväzným nariadením dni, kedy bude prevádzkovanie 
hazardných hier zakázané, je potrebné toto všeobecne záväzné nariadenie prijať najneskôr do 
31.10.2020, čím sa zabezpečí možnosť mestu Žilina zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom 
území počas určených 12 –tich dní v roku 2021.  
 
Mesto Žilina prijalo už v roku 2019 rovnaké všeobecno-záväzné nariadenie (VZN č. 15/2019), ktorým 
zakázalo prevádzkovanie hazardných hier v r. 2019 počas 12 dní - štátnych sviatkov. Takéto VZN je 
v súlade so zákonom potrebné prijať každý rok do 31.10. kalendárneho roka. 
 
Materiál môže mať dopad na rozpočet mesta vo výške rovnajúcej sa pomernej časti dní počas, ktorých 
bude zákaz prevádzkovania hazardných hier platný k počtu dní roka z celkového predpokladaného 
daňového výberu počas roka, t.j. 12/365 * 300 000€ = 9 863€. 
 
Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 
Komisia s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MZ prerokovať a schváliť. 



Mesto Žilina na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v 
súlade s § 6 ods. 1, 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom 
znení a § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákona o hazardných hrách“) vydáva toto  

 
NÁVRH 

Všeobecné záväzné nariadenie č. .../2020 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom 

roku 2021 
 

Článok 1 
Účel a predmet 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vo verejnom záujme regulovať prevádzkovanie 
hazardných hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch v 
kalendárnom roku 2021.  
 
2. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pod pojmom hazardné hry rozumie:  
 
a) stolové hry1,  

b) hazardné hry na výherných prístrojoch2,  

c) hazardné hry na termináloch videohier3,  

d) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi4,  

e) hazardné hry na iných technických zariadeniach5,  

f) bingo6 
 
okrem internetových hier podľa § 30 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.  
 

Článok 2 
Ustanovenie zákazu prevádzkovania hazardných hier 

1. V roku 2021 sa na území mesta Žilina zakazuje prevádzkovanie hazardných hier v dňoch: 1.1.2021, 
6.1.2021, 5.4.2021, 1.5.2021, 8.5.2021, 5.7.2021, 29.8.2021, 1.9.2021, 15.9.2021, 1.11.2021, 
17.11.2020, 26.12.2021.  
 

Článok 3 
Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  
 
a) poverení zamestnanci mesta Žilina  

b) mestská polícia  
 
2. Porušenie ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných 
predpisov.7 

 
 

                                                           
1 § 7 zákona č. 30/2019 Z.z. 
2 § 9 zákona č. 30/2019 Z.z. 
3 § 10 zákona č. 30/2019 Z.z. 
4 § 11 zákona č. 30/2019 Z.z. 
5 § 12 zákona č. 30/2019 Z.z. 
6 § 5 ods. 12 zákona č. 30/2019 Z.z.  
7 z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
 



Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa .....  
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, t.j. ......  
 
 

Mgr. Peter Fiabáne  
primátor mesta Žilina 


