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Návrh na Uznesenie  

Uznesenie č. ___/2017  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Schvaľuje: 

a) Zámer prerozdeliť 40 % finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, 

ktoré odvádza do rozpočtu mesta Žilina spoločnosť Stávková kancelária 

Tipsport v rámci ek. klasifikácie  290 - iné nedaňové príjmy z odvodov 

hazardných hier a iných podobných hier, ako dotáciu mesta Žilina pre účelové 

použitie finančných prostriedkov pre podporu športových aktivít, 

realizovaných prostredníctvom športových klubov a neziskového sektoru, 

organizovaných na území mesta Žilina.  

 

b) Viazať finančné prostriedky z položky 290 až do nadobudnutia účinnosti VZN 

na prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby vykonávajúce 

svoju činnosť na území mesta Žilina, do výšky pomernej časti pre rok 2016 

(t.j. 6/12) v sume 256.203,40.-eur. 

 

II.   MZ žiada prednostu mestského úradu v Žiline:  

 

 a)  aby v súčinnosti s poslancami MZ v Žiline a príslušnou komisiou vypracovali 

návrh VZN na prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby, 

vykonávajúce svoju činnosť na území mesta Žilina, s podrobnými konkrétnymi 

podmienkami a kľúčom ich prerozdelenia, na najbližšie rokovanie MZ v Žiline, 

b) aby do 30 dní ustanovil dočasnú komisiu, zloženú zo zástupcov vecne 

príslušných odborov MsÚ v Žiline, ako aj zástupcov poslancov MZ v Žiline, ktorá 

bude nápomocná pri tvorbe tohto VZN. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Základné podmienky prevádzkovania hazardných hier a opatrenie pre zodpovedné 

hranie sú zapracované v zákone č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Možnosť obce vydať všeobecne záväzné nariadenie v oblasti prevádzkovania 

hazardných hier bola do zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zapracovaná prijatím 

novely zákona č. 439/2012 Z. z. účinnej od 1. januára 2013. 

Patologické hráčstvo predstavuje závažný spoločenský problém, ktorý v poslednom období 

začal prudko narastať. Tento problém vyúsťuje do negatívnych, často až fatálnych dôsledkov 



patologického hrania, čo má negatívny vplyv na rodinu, prácu a v konečnom dôsledku aj na 

spoločnosť, ktorá musí náklady na liečbu a resocializáciu, často neúspešnú hradiť.     

Ochrana detí a mladistvých pred rizikom závislosti na hazardných hrách, zamedzenie ľahkého 

prístupu k hazardným hrám alebo akéhokoľvek iného častého kontaktu s nimi, či snaha 

odstrániť nežiaduce vplyvy s tým spojené, sa dajú označiť za priority rezonujúce v dnešnej 

spoločnosti v súvislosti s problematikou hazardných hier. 

Je preto nevyhnutné venovať aj na úrovni primárnych výchovných činiteľov, rodiny, školy 

a výchovných zariadení vyššiu pozornosť prevencii patologického hráčstva predovšetkým 

u detí a mládeže, pretože predstavujú rizikovú sociálno-vekovú skupinu. 

Zámer prerozdelenia finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, ktoré odvádza 

spoločnosť  Stávková kancelária Tipsport budú využité práve na športové aktivity detí, 

a mládeže a dospelých žijúcich na území mesta Žiliny. Tieto finančné prostriedky budú 

využité efektívne a účelne práve na rozvoj pohybovej kultúry, podporu športových aktivít 

mladých i dospelých ľudí a všetkých športujúcich v našom meste. Tieto finančné prostriedky 

tak budú využité efektívne a účelne práve pre mladých ľudí v našom meste. Keďže žiadne 

VZN takúto formu poskytovania dotácií nerieši, je preto potrebné vypracovať a stanoviť 

podmienky, za ktorých môžu byť finančné prostriedky poskytnuté tak, aby bola zachovaná 

transparentnosť, rovnosť príležitostí s ich následným hospodárnym a efektívnym využitím.     

Predkladaný materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.   

 

 

VLASTNÝ MATERIÁL 

Uznesenie č. ___/2017  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Schvaľuje: 

a) Zámer prerozdeliť 40 % finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, 

ktoré odvádza do rozpočtu mesta Žilina spoločnosť Stávková kancelária 

Tipsport v rámci ek. klasifikácie  290 - iné nedaňové príjmy z odvodov 

hazardných hier a iných podobných hier, ako dotáciu mesta Žilina pre účelové 

použitie finančných prostriedkov pre podporu športových aktivít 

realizovaných prostredníctvom    športových klubov a neziskového sektora 

organizovaných na území mesta Žilina. 

 

b) Viazať finančné prostriedky z položky 290 až do nadobudnutia účinnosti VZN 

na prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby vykonávajúce 

svoju činnosť na území mesta Žilina, do výšky pomernej časti pre rok 2016 

(t.j. 6/12) v sume 256.203,40.-eur. 

 

 



 

II.   žiada prednostu mestského úradu v Žiline:  

 

 a)  aby v súčinnosti s poslancami MZ v Žiline a príslušnou komisiou vypracovali 

návrh VZN na prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby, 

vykonávajúce svoju činnosť na území mesta Žilina, s podrobnými konkrétnymi 

podmienkami a kľúčom ich prerozdelenia, na najbližšie rokovanie MZ v Žiline, 

b) aby do 30 dní ustanovil dočasnú komisiu, zloženú zo zástupcov vecne 

príslušných odborov MsÚ v Žiline, ako aj zástupcov poslancov MZ v Žiline, ktorá 

bude nápomocná pri tvorbe tohto VZN. 

 

 


