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NÁVRH NA UZNESENIE  
Uznesenie č.__/2021  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie  

 

1. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenie č. .../2021 o 

zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina, 

 

II. neakceptuje 

 

1. pripomienky VIX s.r.o., Poľná 17A, 010 01 Žilina k Návrhu Všeobecne záväzného 

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

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  
Tento materiál sa predkladá Mestskému  zastupiteľstvu v Žiline v súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe doručenia 

pripomienok spoločnosti VIX s.r.o., Poľná 17A, 010 01 zo dňa 1.12.2021 k Návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina.  

Vyhodnotenie pripomienky uskutočnil navrhovateľ s príslušnou Komisiou kultúry, cestovného 

ruchu a miestneho rozvoja, ktorá bola zvolaná na deň 6.12.2021 online. 

 

Stanovisko komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

Komisia je proti uvedeným pripomienkam. 

 

 

MATERIÁL 

 

Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenie č. .../2021 o 

zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina 

 

Mestský úrad v Žiline dňa 25.11.2021 zverejnil na úradnej tabuli mesta vrátane elektronickej 

úradnej tabule Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2021 o zákaze umiestnenia herní a 

kasín na území mesta Žilina. Dňom vyvesenia návrhu začala plynúť lehota, počas ktorej mohli 

fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k predmetnému  návrhu v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Navrhovateľ materiálu vyhodnotil pripomienky nasledovne:  

1. pripomienky boli doručené v zákonom stanovenej lehote,  

2. z pripomienok je zrejmé, kto ich predložil,  

3. pripomienky navrhovateľ neakceptuje s odôvodnením uvedeným nižšie. 

 

Obsah pripomienok je uvedený v nasledujúcom liste od spoločnosti VIX, s.r.o.: 







 

 

 

 



Stanovisko  navrhovateľa: 

K bodu (i): 

Potreba prijatia navrhovaného VZN a teda ustanovenie zákazu umiestnenia herní a kasín na 

území mesta Žilina je v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Hazard je zásadný spoločenský problém a k jeho regulácii touto 

formou už došlo v krajských mestách Bratislava, Prešov, Nitra, ako aj desiatkach samospráv na 

celom Slovensko.  

V zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení: „Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.“  

Pripomienka neobsahuje návrh nového textu, úpravu textu, ani doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu predkladaného všeobecne záväzného 

nariadenia. Pripomienka sa neakceptuje. 

 

K bodu (ii): 

Prevádzkovanie hazardných hier je v zmysle pripomienky legálnym spôsobom podnikania. 

Rovnako legálnym postupom je ustanovenie zákazu umiestnenia herne a kasína na území obce 

prijatím všeobecne záväzného nariadenia. 

V zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení: „Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.“  

Pripomienka neobsahuje návrh nového textu, úpravu textu, ani doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu predkladaného všeobecne záväzného 

nariadenia. Pripomienka sa neakceptuje. 

 

K bodu (iii): 

Problematika hrania hazardných hier v online priestore nie je v kompetencii samosprávy, ale 

v kompetencii štátnych orgánov. 

V zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení: „Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.“  

Pripomienka neobsahuje návrh nového textu, úpravu textu, ani doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu predkladaného všeobecne záväzného 

nariadenia. Pripomienka sa neakceptuje. 

 

K bodu (iv): 

Prevádzkovatelia herní a kasín majú vydané individuálne licencie, na základe ktorých môžu 

prevádzkovať hazardné hry v prevádzkach. Prijatie VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na 



území mesta Žilina neznamená okamžité zastavenie prevádzkovania hazardných hier 

v prevádzkach. Hazardné hry bude možné prevádzkovať až do uplynutia samotnej individuálnej 

licencie, čo je napr. v prípade spol. VIX s.r.o. dňa 15.8.2024. V tomto konkrétnom prípade sa 

jedná o obdobie cca. 32 mesiacov, počas ktorých bude možné prevádzkovať hazardné hry 

v prevádzkach. Súčasne je podľa uváženia prevádzkovateľa možné zmeniť zameranie 

prevádzok, napr. na bežné pohostinské či iné služby. Samotné prevádzky tak môžu v činnosti 

pokračovať aj po vypršaní individuálnej licencie. 

V zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení: „Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.“  

Pripomienka neobsahuje návrh nového textu, úpravu textu, ani doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu predkladaného všeobecne záväzného 

nariadenia. Pripomienka sa neakceptuje. 

 

K bodu (v): 

Riešenie a potieranie nelegálnych aktivít je kompetenciou štátnych orgánov na to určených. 

Podľa známych informácií nie je v mestách a obciach, ktoré prijali obdobné všeobecne záväzné 

nariadenie v minulosti pozorovaný rozmach nelegálnych aktivít v porovnaní so stavom pred 

prijatím nariadenia. 

V zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení: „Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.“  

Pripomienka neobsahuje návrh nového textu, úpravu textu, ani doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu predkladaného všeobecne záväzného 

nariadenia. Pripomienka sa neakceptuje. 

 

K bodu (vi): 

Súčasťou predkladaného materiálu pre rokovanie mestského zastupiteľstva je informácia 

o predpokladanom výpadku príjmov rozpočtu mesta z dôvodu prijatia všeobecne záväzného 

nariadenia. Situácia, keď so zmenou zákonov a právnych predpisov, je ovplyvnená príjmová 

alebo výdavková stránka rozpočtu mesto nie je ojedinelá a je nevyhnutnou súčasťou života 

samosprávy. 

V zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení: „Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.“  

Pripomienka neobsahuje návrh nového textu, úpravu textu, ani doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu predkladaného všeobecne záväzného 

nariadenia. Pripomienka sa neakceptuje. 

 


