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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje  

 

 

1. Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2019 o hazardných hrách na území mesta 

Žilina  

 

 

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. 

 

V snahe znížiť príležitosti obyvateľov k hazardným hrám bola v zákone prijatá okrem iného 

aj komplexná úprava prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier z hľadiska ich 

umiestnenia. Definujú sa vybrané priestory, v ktorých je možné prevádzkovať hazardné hry. S 

ohľadom na charakteristiky druhov hier, ktoré z hľadiska princípu ich fungovania, najmä 

odohrania relatívne veľkého počtu hier v krátkom čase, vykazujú vyššie potenciálne riziko, a v 

záujme ochrany rizikových skupín osôb sa upravilo prevádzkovania týchto hier iba v 

špecifickom priestore - herni alebo v kasíne. 

 

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. Predovšetkým vo vzťahu k umiestňovaniu herní od objektov 

vymedzených zákonom. Ide o také objekty, v ktorých sa primárne zdržujú alebo sú v blízkosti 

osoby mladšie ako 18 rokov. Práve táto skupina obyvateľstva sa vo všeobecnosti považuje, z 

pohľadu hazardných hier, za najľahšie ovplyvniteľnú skupinou obyvateľstva,  ktorej treba 

venovať zvýšenú pozornosť a ochranu. 

 

 V ustanovení § 15 zákona č. 30/2019 bola dala obciam  novo možnosť rozhodnúť všeobecne 

záväzným nariadením, že herne na jej území nesmú byť umiestnené vo vzdialenosti do 200 

metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, 

zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových 

závislostí a ubytovne mládeže. Ak si obec prijme všeobecne záväzné nariadenie o zákaze 

prevádzkovania herní vo vzdialenosti 200 metrov od vybraných typov budov, žiadateľ o 

udelenie individuálnej licencie bude povinný predkladať so žiadosťou aj vyjadrenie obce k 

dodržaniu tejto vzdialenosti pri umiestňovaní herne. 

 

Pri prijatí všeobecne záväzného nariadenia sú výnimkou tí prevádzkovatelia, ktorým bola 

udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti 

všeobecného záväzného nariadenia, na ktorých sa VZN nevzťahuje do doby skončenia platnosti 

tejto individuálnej licencie, a to z dôvodu integrity a legitimity podnikateľskej činnosti. Toto 

neplatí ak si prevádzkovateľ predĺži platnosť licencie opciou.  
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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 mesto využíva svoju zákonnú možnosť, ktorú mu dáva zákon č. 30/2019 Z.z. a 

navrhuje prijatie tohto Všeobecného záväzného nariadenia, v ktorom v súlade so zákonom  

konkrétne stanovuje podmienky pre umiestňovanie herní na svojom území a určuje vo vzťahu 

k prevádzkovaniu kasín na svojom území povinnosť hodnotiť verejný záujem vo vzťahu 

k umiestňovaniu kasína a jeho prevádzkovaniu na mieste, kde sa kasíno bude nachádzať.  

 

Materiál bol prerokovaný v Komisii kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, Komisii 

sociálnej zdravotnej a bytovej a v Komisii finančnej a majetkovej. Všetky komisie zhodne 

odporučili MZ materiál prerokovať a schváliť. 
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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 § 15 ods. 5, § 15 ods. 16,  79 ods. 6 v spojení s § 99 ods. 47 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. .../2019  

o hazardných hrách na území mesta Žilina 
 

 

 

Článok 1 

Účel a predmet  

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej tiež aj „VZN“) je vo verejnom záujme 

obmedziť riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich a vytvoriť 

podmienky na ochranu verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier. 

 

2.  Toto nariadenie upravuje: 

 

a) podmienky umiestňovania herní na území mesta, 

b) posúdenie verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v kasínach, 

c) kontrolu. 

 

 

Článok 2 

Podmienky umiestňovania herní na území mesta 

 

1. Herňa 1 prevádzkovaná na území mesta nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 

200 metrov od 

 

a) školy2, to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú 

žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického 

vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, 

b) školského zariadenia 3 

c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, 

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

e) ubytovne mládeže. 

 

2. Herňa nesmie byt' umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne. 

  

                                                 
1 § 2 písm. u) zák.č. 30/2019 Z.z. 
2 § 27 ods. 2 zák.č. 245/2008 Z.z. 
3 § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zák.č. 245/2008 Z.z. 
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3. Vzdialenosťou sa v zmysle § 15 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zák. č. 30/2019 Z. z.) sa rozumie:  

„ pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do 

inej herne, budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a 

mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu 

nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným 

meradlom.4 

 

Článok 3 

Posúdenie verejného záujmu 

 

1. Verejný záujem prevádzkovania hazardných hier v kasínach mesto vždy posudzuje vo 

vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry prevádzkované. 

 

2. Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nesmie byť v rozpore s 

verejným záujmom. 

 

Článok 5 

Kontrola 

 

1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení: 

a) poverení zamestnanci mesta, 

b) príslušníci mestskej polície, 

 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitného predpisu. 5  

 

 

Článok 6 

Prechodné a záverečné ustanovenie 

 

1. Ustanovenie čl. 2 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje  na prevádzkovateľa hazardnej hry 

v herni, ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená 

pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto 

individuálnej licencie.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom  v Žiline 

dňa ..... . 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta, t.j. ...... 

 

 

                                                                                                         Mgr. Peter Fiabáne  

                                                                                                         primátor mesta Žilina 

 

                                                 
4 § 17 ods. 1 písm. a) zák. č. 157/2018 Z.z. 
5 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení 


