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Spišská Nová Ves,  21. 10. 2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 29. 10. 2019 
 

PREDMET:  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská 

Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 
 

 

Predkladá:       Ing. Pavol Bečarik,   primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

  

Prerokované:    --------- 

 

Dôvod predloženia:   § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 

Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

Prizvaný:  ----- 

 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. uznáša sa na 

Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných 

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

2020 
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2. ukladá predkladateľovi 

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v 

určených dňoch v kalendárnom roku 2020 na úradnej tabuli mesta najmenej 

na 15 dní 

 

Z: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

T: 31. 10. 2019 

 

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v 

určených dňoch v kalendárnom roku 2020 na webovom sídle mesta 

 

Z: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

T: 15. 11. 2019 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 29. januára 2019 bol Národnou Radou Slovenskej republiky prijatý nový 

zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o hazardných hrách“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2019, 

pričom nahradil dovtedy platný zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 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 a miest. 

 

Na základe ustanovenia § 79 ods. 7 zákona o hazardných hrách bola obciam a 

mestám daná možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zákaz 

prevádzkovania hazardných hier, a to stolových hier, hazardných hier na výherných 

prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických 

zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na iných technických 

zariadeniach, binga, okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách. V 

zmysle uvedeného zákonného ustanovenia je možné zakázať prevádzkovania 

hazardných hier v rozsahu najviac 12 dní v kalendárnom roku. V prípade, že mesto má 

záujem prijať takéto všeobecne záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31. Októbra, 

pričom toto všeobecne záväzné nariadenie bude platiť v priebehu nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

 
V nadväznosti na uvedené predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej 

Novej Vsi návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorý reguluje prevádzkovanie 
hazardných hier a účasť na nich zákazom prevádzkovania hazardných hier na území 
mesta Spišská Nová Ves počas tam ustanovených dní v kalendárnom roku 2020. 
Súčasťou predkladaného materiálu je aj návrh VZN č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom 
roku 2020. 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 14. 10. 2019.  
 
Podľa § 12 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov. 
 

 

V Spišskej Novej Vsi, 21. 10. 2019 

Vypracoval:  JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 
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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. 
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§ 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 ................ 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 


