
Názov materiálu: návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2023 o hazardných hrách 

 

Predkladateľ: Ľudmila Blašková  

Dátum spracovania: 17. 01. 2023  

Určenie pre orgán mesta: MZ 

__________________________________________________________________________  

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:  Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“)  

 

Dôvodová správa:  

Dňa 20. 12. 2022 bola Mestu Leopoldov doručená žiadosť o vyjadrenie k prevádzkovaniu 

hazardných hier v zmysle § 62 ods. 1 písm. f), g) a h) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných 

hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) o súhlas 

s umiestnením hazardnej hry v zmysle § 4 ods. 2 písm. e), f) a g) zákona o hazardných hrách 

na obdobie: po dobu platnosti individuálnej licencie. 

 

Prevádzkovateľ má Úradom pre reguláciu hazardných hier udelenú individuálnu licenciu na 

prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických 

zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a internetových hier v internetovom kasíne podľa 

§ 35 písm. b) bod 12 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027. 

  

Požiadavka s umiestnením hazardnej hry sa nachádza v budove na ulici Hollého 649/1, 

Leopoldov. (bývalé potraviny, vedľa bankomat VUB) 

Mesto Leopoldov nemá prijaté VZN, ktoré by zakazovalo na území obce prevádzkovať hazardné 

hry, ale nakoľko uvedená požiadavka na prevádzku  sa nachádza v blízkosti školy, mesto využilo 

možnosť prijať VZN podľa zákona č. 30/2019 § 79 ods.5 o prijatí VZN, §15 ods.5,  kde sa uvádza, 

že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 od školy, školského zariadenia, 

zariadenia sociálnych služieb.  

 

 

Zhrnutie a odporúčania:  

Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2023 z dôvodu obmedzenia hazardných 

hier v blízkosti školy. 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2023 


