
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves 

č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 

území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch 

v kalendárnom roku 2020 
 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 79 ods. 7 

zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o hazardných hrách“) vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier  

na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 

 

 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) reguluje prevádzkovanie hazardných 

hier a účasť na nich zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová 

Ves počas dní ustanovených týmto VZN v kalendárnom roku 2020. 

2. Na účely tohto VZN sa pod pojmom „hazardné hry“ rozumie: 

a)  stolové hry, 

b)  hazardné hry na výherných prístrojoch, 

c)  hazardné hry na termináloch videohier, 

d)  hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 

e)  hazardné hry na iných technických zariadeniach, 

f)  bingo, 

okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách. 

  

§ 2 

Zákaz prevádzkovania hazardných hier na území mesta v ustanovených dňoch 

 

V kalendárnom roku 2020 sa na území mesta Spišská Nová Ves zakazuje prevádzkovanie 

hazardných hier v dňoch: 

6. januára, 11. apríla, 12. apríla, 13. apríla, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 1. septembra, 15. septembra, 

1. novembra, 2. novembra, 26. decembra. 

 

 

 

 



 
 

§ 3 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva mestská polícia. 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov
1
. 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 4 

Účinnosť nariadenia 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier 

na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 bol 

zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 

14.10.2019. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení na zasadnutí dňa 29.10.2019, pod číslom ...................; všeobecne záväzné 

nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 31.10.2019 a nadobúda účinnosť 

dňom 01.01.2020. 

 

 

 

 

Ing. Pavol Bečarik 

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
  zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  

   zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 
 

 
 

Pripomienkovanie návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, 

 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 

2020 

 
 Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14. 10. 2019. Týmto dňom začína 

plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019. 

 Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu: 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na 

adresu radnica@mestosnv.sk, alebo peter.strauch@mestosnv.sk, alebo do zápisnice na adrese 

Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 307. 

 Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 

a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 

 

Spracoval:  

JUDr. Peter Štrauch 
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