
Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený dňa: 13. 01 .2023

Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods, 4 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení možno uplatniť do: 23. 01.2023 vrátane.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesený dňa:

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2023 o hazardných hrách

Mesto Leopoldov na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 
ods. 5, § 15 ods. 16, v spojení s § 79 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o 
hazardných hrách1’) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o hazardných hrách na území 
mesta Leopoldov.

Článok 1 

Účel a predmet

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej tiež aj „VZN“) je vo verejnom záujme 
obmedziť riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich a vytvoriť 
podmienky na ochranu verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier.

2) Toto nariadenie upravuje:
a) podmienky umiestňovania herní na území mesta,
b) posúdenie verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v kasínach,
c) kontrolu.

Článok 2

Podmienky umiestňovania herní na území mesta

1) Na území Mesta Leopoldov nesmie byť herňa umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 
metrov od:
a) školy, to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak 

vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak 
sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,

b) školského zariadenia
c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a

sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.

2) Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.



Článok 3

Posúdenie verejného záujmu

1) Verejný záujem prevádzkovania hazardných hier v kasínach mesto vždy posudzuje vo vzťahu
k miestu, kde majú byť hazardné hry prevádzkované.

2) Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nesmie byť v rozpore s 
verejným záujmom.

1) Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poverení zamestnanci mesta.

2) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v platnom znení a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

1) Ustanovenie či. 2 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry 
v herni, ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred 
nadobudnutím účinnosti tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej 
licencie.

2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 163/2023 bolo schválené mestským zastupiteľstvom v
Leopoldove dňa .... ................. nariadením č................. .

3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta.

Článok 4

Kontrola

Článok 5

Prechodné a záverečné ustanovenie

\


