












Vyhodnotenie pripomienok  

k návrhu VZN č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.05.2019 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.: Počas 10 dňovej lehoty od vyvesenia návrhu nariadenia 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. 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.   

  

1. Navrhovateľ pripomienky:   Program® spol. s r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín 

Dátum podania pripomienky:  6.6.2019 

Obsah pripomienky:  Spoločnosť v rámci uplatnenej pripomienky poukazuje na to, 
že zo strany mesta Nitry musí byť preukázané, akým spôsobom dochádzalo alebo dochádza 
k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Navrhovateľ je toho názoru, 
že podmienka narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier nebola 
naplnená a uvádza, že disponuje potvrdeniami príslušných inštitúcií a orgánov, že v súvislosti 
s hraním hazardných hier nedochádza v meste Nitra k narúšaniu verejného poriadku. Z týchto 
dôvodov navrhuje neprijať VZN.  
 

2.  Navrhovateľ pripomienky:   DOXX, a.s., Kálov 356, 010 01 Žilina  Trenčín 

Dátum podania pripomienky:  7.6.2019 

Obsah pripomienky:  Žiadateľ vznáša pripomienku pre nesplnenie zákonného 
predpokladu jeho prijatia, za ktorý považuje nutnosť preverenia, či v súvislosti s prevádzkovaním 
hazardných hier na území mesta reálne dochádza k narúšaniu verejného poriadku. Deklaruje, že 
nemá vedomosť o tom, že by bola vypracovaná štúdia, správa alebo prieskumy, z ktorých by 
vyplynulo narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hier na území mesta Nitry. Podľa 
jeho názoru existencia narúšania verejného poriadku pred prijatím zakazujúceho VZN musí byť 
preukázaná a nemôže byť nahradená deklarovanou snahou o zabezpečenie ochrany ľudí pred 
sociálno-patologickými javmi vyvolanými prevádzkovaním hier, ochranu verejného poriadku 
a ochranou zdravého spôsobu života obyvateľov mesta Nitry, pretože na tento účel slúži VZN 
o obmedzení hazardu podľa § 79 ods. 6 a 7 zákona č. 30/2019, ktorú mesto Nitra prijalo pod č. 
7/2019.  
 

3.  Navrhovateľ pripomienky:   Asociácia zábavy a hier, Pribinova 10, 911 09 Bratislava 

Dátum podania pripomienky:  7.6.2019 

Obsah pripomienky:  Asociácia podanou pripomienok upozorňuje, že narúšanie 
verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier predstavuje základnú a nevyhnutnú 
zákonnú podmienku, ktorá musí byť naplnené už v čase zbierania petície. V tejto súvislosti dáva 
AZAH do pozornosti odpovede Okresného úradu Nitra, Krajského riaditeľstva PZ v Nitre, 
Mestského úradu v Nitre z marca 2019, v ktorých uvedené inštitúcie potvrdili, že neevidujú za 
obdobie od 1.1.2018 v súvislosti s hraním hazardných hier prípady narúšania verejného poriadku.  
Na základe nepreukázania skutočnosti, že v Nitre v súvislosti s hraním hazardných hier by 
dochádzalo k narúšaniu verejného poriadku, navrhujú VZN neprijať. Žiadateľ vyjadruje názor, že ak 



petícia iba prestiera účel ochrany verejného poriadku a skutočným zámerom je chrániť obyvateľov 
pred sociálno-patologickými javmi, sociálne otázky je oprávnený riešiť len štát nastavenou 
sociálnou politikou a táto oblasť nespadá do kompetencie obce.  
 

 

Vyhodnotenie pripomienok: 

Nakoľko všetky pripomienky smerovali k absencii preukázania skutočnosti narúšania verejného 
poriadku, čo ich navrhovatelia považujú za nesplnenie predpokladu pre prijatie VZN, všetkým 
vzneseným pripomienkam navrhovateľ VZN nevyhovuje, a to z nasledovných dôvodov:  

1. Pripomienky vychádzajú z nesprávneho právneho názoru, že narúšanie verejného poriadku je 
potrebné preukazovať. Zákon žiada iba, aby sa ľudia sťažovali  na narúšanie verejného poriadku 
prevádzkovaním hazardných hier, nie na to aby preukazovali narúšanie verejného poriadku.  

2. Pripomienky vychádzajú z toho, že mesto a polícia neeviduje narúšanie verejného poriadku z 
dôvodu hrania hazardných hier. Mesto ani polícia však tieto priestupky proti verejnému poriadku 
neevidujú, pretože im zákon neukladá evidovať motívy páchania priestupkov a zisťovať dôvody pre 
páchanie priestupkov. Odpoveď preto nemôže byť iná ako negatívna. 

3. Pripomienky zužujú pojem verejného poriadku na narúšanie nočného pokoja a verejnú čistotu. 
Takéto zúženie nie je v súlade s významom tohto slova v právnej teórii a praxi. Podľa definície 
verejného poriadku v zákone o pobyte cudzincov sa ohrozením verejného poriadku rozumie aj 
ohrozenie základných ľudských práv a slobôd, maloletých a iných zraniteľných osôb, opakované 
porušenie záujmu chráneného zákonom týkajúceho sa riadneho výkonu verejnej správy, životného 
prostredia, verejného poriadku alebo občianskeho spolunažívania... Podľa judikatúry Súdneho dvora 
zahŕňa ochrana verejného poriadku ochranu všetkých noriem nevyhnutných pre fungovanie 
demokratického štátu a spoločnosti. Popri normách právnych sa jedná o normy morálne, sociálne, 
politické, príp. náboženské. 

4. Naplnenie sťažovania sa vyžaduje zákon uviesť v texte petície, zákon nevyžaduje sťažnosti pred 
odovzdaním petície. 

5. Napriek neexistencii právnej povinnosti preukazovať narúšanie verejného poriadku je preukázané, 
že hranie hazardných hier v Nitre spôsobilo narúšanie verejného poriadku, a to tým najzávažnejším 
spôsobom, páchaním trestnej činnosti, ako to dokazujú rozsudky pripojené v písomnom stanovisku. 

6. K manipulatívnosti zberu: Občania Nitry si mohli v daný deň volieb druhého kola, keď sa zbierala 
odovzdaná petícia vybrať medzi troma petíciami. Jedna z nich bola na starých hárkoch, druhá bola iba 
za obmedzenie hazardu, obe boli neúspešné. Do dnešného dňa nie sú odovzdané.  Vybrali si jasne: 
Nechcú hazard v Nitre. Postoj občanov je dlhodobý. Podobný názor v značnom počte zdôraznili aj v 
roku 2016, keď podpísali petičnému výboru starú petíciu. 

 

 


