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Návrh na uznesenie: 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách 

u z n i e s l o   s a   n a v y d a n í 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.7/2019 o hazardných hrách v zmysle alternatívy č. ... 

u l o ž i ť 

zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 

zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nitry č.7/2019 o hazardných hrách na úradnej tabuli 

                                                              T: do 10 dní 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Nitry č.7/2019 o hazardných hrách na webovom sídle mesta Nitry 

                                                               T: do 30 dní 

                                                               K: referát organizačný 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách 
 

 

Mesto Nitra v súlade s ustanovením § 6 ods.1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 14 ods.11, §15 ods.5 a ods.16, § 79 ods. 6 
a ods.7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon o hazardných hrách)   

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách 
 
 

Čl. I 
Základné ustanovenia 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje na území mesta Nitry: 
a) zákaz prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier počas 12 dní v kalendárnom roku 
uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení, 
 
b) zákaz umiestnenia herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 
- 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,  

- školského zariadenia,  
- zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej   kurately,  
- zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 
- ubytovne mládeže, 
 
c) zákaz umiestnenia herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.  
 

 
Čl. II 

Zákaz  prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier 
 

Okrem dní stanovených zákonom o hazardných hrách  v § 14 ods. 10 písm. a),b), c), kedy je 
zakázané vykonávať prevádzkovanie hazardných hier (na Veľký piatok, 24. a 25. decembra), 
Mesto Nitra  zakazuje prevádzkovať hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 
ods. 12, okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách, počas ďalších 12 
dní kalendárneho roka, ktorých dátumy resp. dní sú  stanovené  nasledovne:  

alternatíva 1. 
• 06.01. Zjavenie Pána (Traja králi) 
• 01.05. Sviatok práce 
• 08.05. Deň víťazstva nad fašizmom 
• Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok 
• 05.07. Sviatok s. Cyrila a Metoda 
• 01.09. Deň Ústavy  Slovenskej republiky 
• 15.09. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 



• 01.11. Sviatok všetkých svätých 
• 02.11. Pamiatka zosnulých 
• 17.11. Deň boja za slobodu  a demokraciu 
• 26.12. 2. Sviatok vianočný 

            
alternatíva 2.              od 12.12. do 23.12. 

 
 

Čl. III 
Zákaz  umiestnenia herne 

 
1) Mesto Nitra zakazuje  umiestnenie herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 

 
- školy;1 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,  

- školského zariadenia, 2 
 
- zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej   kurately,  
 
- zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 
 
- ubytovne mládeže, 
 
2) Mesto Nitra zakazuje  umiestnenie herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej 
herne. 
 

Čl. IV 
Účinnosť 

 
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o hazardných hrách sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ........ uznesením č. ............/2019/MZ a toto všeobecne 
záväzné nariadenie nadobúda účinnosť nasledovne: 
Čl.  II  nadobúda účinnosť 1.1.2020 
Čl. III  nadobúda účinnosť 1.7.2019 
 
 
 
 

Marek Hattas                                                                          Mgr. Ján Odzgan 
   primátor mesta Nitry                                                                           prednosta MsÚ v Nitre 
                   

 
 
 
 

                                                 
1 § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov  
2  § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 



 
 
 

Dôvodová správa 
 
Od 1.marca 2019 je v platnosti nový zákon o hazardných hrách (30/2019 Z. z.), ktorý okrem 
iného  umožňuje svojimi splnomocňovacími ustanoveniami čiastočne obmedziť 
prevádzkovanie niektorých druhov hazardných hier na území obce formou vydania všeobecne 
záväzného nariadenia. Mesto Nitra využíva túto zákonnú možnosť, preto predkladá návrh 
VZN, ktorý zohľadňuje všetky zákonné možnosti obmedziť hazard na svojom území. 
Účelom navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia  je regulovať resp. obmedziť vývoj 
hazardných hier na území mesta Nitry v záujme zabezpečenia ochrany občanov pred sociálno-
patologickými javmi vyvolanými hazardnými hrami a  vytváranie podmienok na ochranu 
verejného poriadku a pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta Nitry, ako aj ďalších osôb 
zdržiavajúcich sa na území mesta Nitry a to obmedzením prevádzkovania niektorých druhov 
hazardných hier na území mesta Nitry.  
Zákaz prevádzkovať  hazardné hry počas 12 dní v roku ustanovených týmto VZN sa podľa § 
4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12  zákona o hazardných hrách týka stolových 
hazardných hier, hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov 
a terminálov videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo 
hráčmi (rulety), hazardných hier na iných technických zariadeniach (napr. elektromechanické 
kocky) a binga.   
Ustanovenie článku III ods.2 VZN nebude možne uplatniť retrospektívne. Pre objasnenie 
pojmu vzdialenosť uvádzame, že podľa zákona o hazardných hrách sa vzdialenosťou  rozumie  
pochôdzková  vzdialenosť  medzi  najbližším  vchodom do herne a najbližším vchodom do 
inej herne, budovy školy, školského zariadenia,  zariadenia sociálnych služieb pre deti a 
mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu 
nelátkových závislostí a  do ubytovne  mládeže. Vzdialenosť  sa  meria  kalibrovaným 
meradlom. 
Vydanie takto navrhovaného VZN nebude mať vplyv na rozpočet mesta Nitry v roku 2019 
a ani v roku 2020. Zníženie príjmov z hazardných hier sa čiastočne prejaví v roku 2021, kedy 
budú končiť prevádzkovateľom hazardných hier platné dvojročné licencie vydané 
Ministerstvom financií SR a samozrejme najviac sa výpadok príjmov z hazardu prejaví po 
roku 2021.  

Stanovisko Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť  

   
Komisia MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 11.04.2019  prerokovala „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných 
hrách v zmysle alternatívy č. 2..  

Stanovisko Mestskej rady v Nitre 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 09.04.2019 prerokovala „Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách“ a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 
7/2019 o hazardných hrách v zmysle alternatívy č. 2..  



 


