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NÁVRH NA UZNESENIE  
Uznesenie č.__/2021  
 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  
 

I. schváliť 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 
mesta Žilina.  

 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA  
Tento materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom využiť kompetenciu, ktorú samospráve dáva zákon 
č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“). Konkrétne sa jedná o možnosť zakázať 
umiestňovanie herní a kasín na území obce/mesta prijatím všeobecne záväzného nariadenia. Aktuálne 
je podľa údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier na území mesta Žilina celkovo 39 herní a 1 kasíno.  
 
Podľa ustanovenia § 79 ods. 3 zákona o hazardných hrách môže obec ustanoviť všeobecne záväzným 
nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 15 ods. 7 písm. a), 
b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. 
d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie 
musí platiť na celom území obce.  
 
Znenie § 15 ods. 7 zákona o hazardných hrách je nasledovné:  
(7) Herňu možno umiestniť len v týchto budovách:  

a) hotely, motely a penzióny,  
b) budovy pre obchod a služby,  
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,  
d) bytové domy, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.  

 
Podľa ustanovenia § 79 ods. 4 zákona o hazardných hrách môže obec (mesto) ustanoviť všeobecne 
záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť kasíno v budovách uvedených v § 16 ods. 5 
písm. a), b) alebo písm. c) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 16 ods. 5 písm. a), b) alebo písm. 
c), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 16 ods. 5, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie 
musí platiť na celom území obce.  
 
Znenie § 16 ods. 5 zákona o hazardných hrách je nasledovné:  
(5) Kasíno možno umiestniť len v týchto budovách:  

a) hotely, motely a penzióny,  
b) budovy pre obchod a služby,  
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

 
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina počínajúc rokmi 2024-2025, kedy sa končí platnosť väčšiny 
aktuálne platných individuálnych licencií. Odhadovaný dopad na rozpočet mesta je 300 000€. 



MATERIÁL 
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. 3 a 4 s použitím § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje na území mesta Žilina: 
a) zákaz umiestnenia herne v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, 

v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, v bytových domoch, 
b) zákaz umiestnenia kasína v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a 

služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu. 
 
 

Článok 2 
Zákaz umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina 

 
1) Zakazuje sa umiestnenie herne na celom území mesta Žilina v nasledovných budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 
b) budovy pre obchod a služby, 
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 
d) bytové domy. 

 
2) Zakazuje sa umiestnenie kasína na celom území mesta Žilina v nasledovných budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 
b) budovy pre obchod a služby, 
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

 
 

Článok 3 
Zrušovacie ustanovenie 

1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina. 
 
 

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 


