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Z á p i s n i c a  
zo 7. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
 
Dátum a miesto konania: Nitra, 14. 06. 2019 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: p. Hefková, p. Ajdariová, p. Buršáková, p. Pravda, p. Štümpel, p. Slíž 
 
 
 
P R O G R A M:  
 
 
1. Otvorenie 

 
2. Voľba pracovných komisií 

 
3. Petícia – Zastavme hazard!          mat. č. 222/2019 
 
4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území mesta Nitry     mat. č. 207/2019 
 
5. Návrh na uznesenie 
 
6. Záver 
 
 

 
1. Otvorenie 

 
Vážené mestské zastupiteľstvo! 

Otváram rokovanie 7. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre,                           
na ktorom vás všetkých srdečne vítam. 

Podľa prezenčnej listiny je na dnešnom zasadnutí prítomných  poslancov 25, to znamená,                  
že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 
2. Voľba pracovných komisií  

 
Predkladám vám návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá bude dozerať na hlasovanie 
o uzneseniach počas celého rokovania a priebežne písomne spracovávať uznesenia prijaté 
k jednotlivým bodom rokovania.  
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Odporúčam ju zriadiť z poslancov mestského zastupiteľstva v tomto zložení: 

predseda návrhovej komisie: p. Pavel Varga 
 
členovia návrhovej komisie:  p. Marta Rácová 
    p. Miloslav Hatala 
    p. Erik Král 
    p. Miroslav Gut 
 
Aklamačné hlasovanie č. 1 – o návrhu na založenie návrhovej komisie 
 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. Žiadam týmto 
členov návrhovej  komisie, aby začali svoju činnosť. 

Ďalej predkladám návrh na voľbu poslanca povereného viesť 7. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení.  

Na túto funkciu navrhujem poslanca mestského zastupiteľstva:  p. Jána Grešša 

 
Aklamačné hlasovanie č. 2 - o návrhu, aby povereným poslancom viesť 7. zasadnutie MZ 
v prípadoch uvedených v § 12, ods. 2, 3, 5, 6 zák. č. 369/1990 bol p. Ján Greššo 
 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ďakujem. Konštatujem, že poslanca p. Jana Grešša mestské zastupiteľstvo poverilo                                      
na vedenie zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom o obecnom zriadení. 
 
Program dnešného zasadnutia je uvedený v pozvánke, ktorá Vám bola spolu s materiálmi 
zaslaná do cloudového úložiska. Pozvánka vám bola doručená aj v printovej podobe.                       

Upozorňujem, že materiály uvedené v programe neboli prerokované na mestskej rade, preto na 
ich zaradenie do programu dnešného rokovania je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v súlade s rokovacím poriadkom mestského 
zastupiteľstva. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, do 
programu dnešného rokovania neboli zaradené body Interpelácie a Diskusia. V prípade, ak 
chcete zaradiť tieto body do programu, je potrebné dať o ich zaradení hlasovať (v zmysle 
rokovacieho poriadku MZ, Čl. 18 ods. 6 hlasovaním bez rozpravy). 
 



3 
 

Aklamačné hlasovanie č. 3 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 222/2019 - ,,Petícia – 
Zastavme hazard!“    
 
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 
 
Aklamačné hlasovanie č. 4 o návrhu zaradiť do programu mat. č. 207/2019 - ,,Návrh 
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín 
na území mesta Nitry“ 
 
Za: 25 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený. 
 
Aklamačné hlasovanie č.  5 o programe ako celku  
 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
Ďakujem. Konštatujem, že dnešný program rokovania bol schválený a budeme sa ním riadiť.  
 
 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov: 
 

p. Košťál 
a 

p. Štefek 
 
 
 
3. Petícia – Zastavme hazard!          mat. č. 222/2019 

Materiál uviedla Ing. Darina Keselyová, hlavný kontrolór mesta.  

p. Štefek – na úvod svojho vystúpenia sa chcem poďakovať všetkým členom petičného výboru 
aj všetkým aktivistom, ktorí sa zhostili najmä tej prvej petícií, ktorá prebehla v roku 2016 
a nebola celkom úspešná, takže naozaj veľké vďaka. Myslím, že hovorím za všetkých 
poslancov MZ a aj za občanov nášho mesta. Ďakujem a skláňam sa pred vami za vašu prácu. 
Treba povedať, že túto druhú petíciu jednak umožnila aj legislatíva, to znamená zákon, ktorý 
bol prijatý v NR. Čo na základe petícii v našom meste môžeme dosiahnuť. Myslím, že sme 
veľmi malý krok od niečoho. Samozrejme to, čo je v tomto materiáli má určitú výpovednú 
hodnotu. Na druhej strane sa celkom asi neopierame sa o porušenie verejného poriadku, ale 
naopak, je tu poukázané na porušenie zákona cez trestné činy. Ale tým nech sa vysporiada 
niekto iný, my sa vysporiadame týmto svojím spôsobom. Hazardné hry, herne, kasína nie je 
jediný problém v našom meste v oblasti verejného poriadku. A ten zákon 30 z roku 2019 rieši 



4 
 

aj iné stávkové hry a s tými sa zatiaľ vysporiadať nejdeme. Uvidíme čo nám prinesie doba, ale 
neriešime takzvané online. Neriešime ich ani vo VZN, ani v tejto petícii. Pozorne som si prečítal 
zákon, VZN, ktoré prijali v iných mestách a musím povedať, že väčšina týchto dokumentov 
skončili na prokuratúre. Nechcem teraz robiť predzvesť, že aj toto naše skonči takým 
spôsobom. Každopádne, prvý krok sme urobili na zastupiteľstve, keď sme urobili zadosť tomu 
zákonu 30 z roku 2019, keď sme obmedzili v akých vzdialeností môžu byť herne a tak ďalej. 
A to je teda ten prvý krok. Verím, že tento, ktorý tu dnes prijmeme bude rovnako úspešný. Sú 
tu určité riziká, že nám tu môžu vzniknúť herne načierno, že tu podporíme čiernu ekonomiku, 
ale ako zastupiteľstvo to budeme prísne sledovať a patrične reagovať.  
 
p. primátor – chcem sa taktiež poďakovať všetkým aktivistom, dobrovoľníkom, bolo to veľmi 
vypäté aj pri tých voľbách. Klobúk dole! Je to veľká zodpovednosť a obeta robiť zmysluplné 
veci vo voľnom čase.  
 
p. Libant – ďakujem všetkým poslancom, že ste prišli na toto mimoriadne zastupiteľstvo. 
A mám veľký obdiv, že ste pristúpili zodpovedne k tomuto hlasovaniu. Moju úctu má aj p. 
primátor aj vy všetci k tomu, čo sme odovzdali našu petíciu na MsÚ, a že reagujete promtne, 
a že sa snažíte čo v najkratšom čase hlasovať o tomto bode. A tým pádom vypočuť hlas 
občanov, ktorí petíciu podpísali. Petícia je teraz vo vašich rukách. Je to najväčší historický 
mandát, aký kedy dali občania tohto mesta. Písomne sa vyjadrila až jedna tretina obyvateľov 
tohto mesta, ktorá si želá, aby hazard v meste skončil. A takto povedali jasné áno. Nitru chcú 
mať lepšiu, šťastnejšiu a držím Vám palce, aby sa to dnes podarilo.  
 
p. Čepček – tiež chcem všetkým zato poďakovať. Hlavne dobrovoľníkom, ľudom, ktorí boli 
ochotní podpísať petíciu, lebo takáto petícia v histórii mesta ešte nebola. To znamená, že 35% 
ľudí sa vyjadrilo, že tu hazard nechce. A ja chcem pripomenúť, že legislatíva hazard nerieši. 
Lebo od roku 2016, kedy sme robili prvú petíciu v meste pribudlo 177 nových automatov. 
Takže v žiadnom prípade to legislatíva nerieši. Ale buďme pozitívni a ešte raz veľká vďaka.     
 
p. primátor – mám tu prihlášku od p. Vendredyho.  
 
Aklamačné hlasovanie č.  5 o vystúpení p. Vendredyho v rozsahu 5 minút 
 
za – 25 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Vendredy – ďakujem pekne, že ste mi dali slovo a odsúhlasili. V prvom rade skláňam veľkú 
úctu tej celej akcii. Chcel by som Vám povedať, že nikto nebýva tak blízko ako ja. Od svojej 
spálni to mám asi 6-8 metrov. Jedná sa tu o rušenie nočného kľudu. To je tu na dennom 
poriadku, lebo zákon teraz hovorí, že je otvorené do 0-3 a začína sa o 10,00. I keď v tejto dobe, 
ako je petícia bývajú pomerne krotkí. Je to na Braneckého ulici. Sústavne trieskanie s dvermi, 
vyzváňanie, akademické debaty podgurážených ľudí, a to sa tam strieda dokola. A teraz sa 
pridali motorkári, ktorí o tretej ráno skúšajú zvuky svojich mašín. Krása bývať v takomto 
prostredí a je to pritom zmiešaná zástavba, kde sú prevádzky obchodu a služieb s doplnkovým 
bývaním. Pod tieto služby sa zrejme skryla táto vynikajúca služba, ktorá narúša život celej našej 
ulici. My sme sa raz vyjadrili ako ulica Braneckého a ulica Fabrická. Bolo to len 63 podpisov, 
čo je málo. Ďalšie negatívum je znehodnotenie mojej nehnuteľnosti. Nemyslím si, že tento 
hazard, ktorý tu je i keď prináša určité peniaze do mestskej pokladnice asi 660 tisíc, že by to 
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bolo nejaké pozitívum. Myslím si, že spoločnosť a my všetci vynakladáme ďaleko väčšie 
prostriedky na liečbu gamblerov a iných závislostí, ktoré idú z našej spoločnej kasy, zo 
zdravotného poistenia. Čiže myslím si, že ani to nie je nejakým prínosom. Takže zabráňme 
tomuto, aby sa nestalo, že ľudom v bytovej zástavbe, domovej zástavbe budú vznikať takéto 
prevádzky a budú im sústavne otravovať život.  
 
p. Chromík – veľmi pekne ďakujem. Ja som pre Vás pripravil ten materiál týkajúcich sa tých 
právnych výhrad. Reagoval by som, že väčšina tých VZN nebola napadnutá prokuratúrou 
a trestné činy patria k porušovaniu verejného poriadku. Veľmi pekne Vám ďakujem za to, že 
ste prišli, a že ste naozaj v takejto dôstojnej atmosfére schopní hlasovať o materiáli, ktorý je pre 
Nitru podľa mňa prelomovým. Ďakujem Vám veľmi pekne.         
 
p. Oremus – naozaj je to téma, ktorá hýbe spoločnosťou a ktorá je veľmi kontroverzná a na 
jednej strane je to oprávnená požiadavka, aby sme obmedzili hazard, aby sa s tým vysporiadali, 
aby sme nadstavili podmienky a na druhej strane vieme, že ľudia od nepamäti mali tendenciu 
a sklon k hazardu. Myslím si, že návrh tohto uznesenia, tak ako je, je len prvým korkom k tomu, 
aby sme sa do budúcnosti dopracovali k niečomu, čo bude naozaj riešiť tento daný problém. 
Ten optimizmus, ktorý tu vládne by som ešte krotil, pretože, ak zakážeme kamenné predajne, 
tak online stávkovanie sa nám bude ťažko riešiť. To bude naďalej prekvitať a možno, že ešte 
viacej ako doteraz. Budú sa hľadať iné formy. Trošku mi to pripomína aj situáciu, čo sme tu 
mali v rámci prezidentskej kampane, kde sa kandidátka stala prezidentkou nášho štátu. Celú 
svoju agendu postavila na tom, že sa zaslúžila o zrušenie skládky. Nakoniec vyplávali na povrch  
informácie, že to nebolo presne tak a vlastne sa len skládka presunula z bodu A do B. Takže aj 
tu si musíme uvedomiť, že mi, keď tu zakážeme hazard v kamenných prevádzkach, tak hazard 
sa posune do okolitých obcí a tí ľudia, ktorí majú k tomu sklon, si tú cestu k tomu nájdu a bude 
to ďalej pokračovať. Treba tento problém  riešiť koncepčne a treba to riešiť na národnej úrovni. 
Zadefinovať jasné pravidlá, a tak ďalej. Takže my tu urobíme, aspoň taký malý krok, ale tam 
treba ešte spraviť strašne veľa. A toto si treba uvedomiť. Chcem o tom hovoriť, aby sme to 
nejako nebagatelizovali alebo neprehliadali, alebo aby sme si nemysleli, že už máme vyhraté. 
Treba o tom na rovinu a                   v širších súvislostiach rozprávať. Takže dúfajme, že sa nám 
to podarí, a že naštartujeme nejakú vlnu v rámci celého Slovenska.  
 
p. Varga – trošku ma Peter predbehol. Chcel som tiež o takýchto veciach rozprávať. Od nás 
z Nitry sa ľudia vysťahúvajú na Lapáš. Aby sme neurobili z Lapášu Las Vegas, lebo to bude 
asi najbližšia obec a môžu to prevádzkovať tam. To je fakt problém tých, ktorí sú závislí na tom 
a budú si hľadať možnosti. Chcem sa spýtať v dôvodovej správe a aj hlavná kontrolórka 
kontrolovala podpisy. Nebudeme mať jeden problém, keď Petičný výbor je zo šiestich členov 
a len dvaja sú Nitrania. Nemá to žiadny vplyv do budúcna? Pán Štefek povedal, že určite príde 
prokuratúra a určité nadväznosti, či aj toto nie je problém?  
 
p. primátor – súhlasil by som aj s p. Vargom aj s p. Oremusom, že presne toto je len nejaký 
začiatok celého toho procesu o tom, ako dostať ten hazard z toho mesta. A ten zákon nie je 
ideálny. A toto by sme mali riešiť aj na národnej úrovni, aby sme to dotiahli do finále.   
 
p. Keselyová – z mysle zákona o petičnom práve nie je podmienka, že členom petičného výboru 
musí byť občan dotyčnej obce.  
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Aklamačné hlasovanie č. 6 o návrhu na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Petíciu – Zastavme hazard! 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

Petíciu – Zastavme hazard! 
 
U z n e s e n i e    číslo 196/2019-MZ 

 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze 

umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry   mat. č. 207/2019 
 
Materiál uviedla JUDr. Ivana Buranská, vedúca odboru a zástupca prednostu MsÚ.  
 
p. Balko – chcel by som sa vyjadriť, že prečo sme sa rozhodli ísť cestou extrémneho zákazu 
všetkých herní, a aký to bude mať dopad v Nitre na podnikateľské prostredie. Samozrejme 
otázky typu prečo ste nerozhodli ponechať nejaké dve, tri herne, ako nejaké trpené zlo 
v kontrolovateľnej oblasti. Je to z toho dôvodu, že lobing majiteľov herných zariadení 
neumožňuje mesto žiadnu reálnu reguláciu. My sme vlastne tlačení vlastnými majiteľmi 
výherných zariadení do toho, aby sme sa rozhodovali iba v takejto možnosti. Pretože regulácia 
takého typu, že nemôže byť 200 metrov od školských zariadení a 200 metrov od seba znamená, 
že na pešej zóne a v okolitých uliciach kde žiadne školy nemáme, tak naozaj každých 200 
metrov herňa môže byť. Toto je jednoducho zámer majiteľov týchto výherných zariadení, aby 
mestá boli tlačené pred extrémne riešenie. Čiže, toto sú si na vine aj samotné herne. My v tomto 
prípade naozaj inú možnosť nemáme ak nechceme podporovať ten trend, ktorý máme, že nám 
herne skoro z mesiaca na mesiac narastajú. Čiže, my nemáme inú možnosť. Majitelia herní nám 
písali, že prečo ich nejdeme regulovať. Ale veď oni nám nedali žiadny nástroj nato, aby sme 
mohli tieto herne zmysluplným spôsobom regulovať. Keď si pozriete medzi majiteľmi 23 
vydaných licencií nie je jediná firma z Nitry. Ani jedna nitrianska firma sa medzi nimi 
nenachádza. My máme prevádzkovateľov týchto výherných zariadení, ktoré jednoducho tá časť 
tých peňazí do Nitry vôbec nejde. Tie licencie budú končiť postupne. Dokonca tohto roku 
skončia tri a v budúcom roku ich bude päť. Čiže na budúci rok ich budeme mať iba o päť menej. 
V roku 2020 nám do polroka skončia tri a potom    ďalšie tri. Čiže dokonca roka 2021 budeme 
mať znova o päť licencií menej. A do roku 2022 budeme mať 2 a po roku 2025 skončí posledný. 
Určite nás neteší, že bude musieť niekto prísť o prácu, ale realita je taká, že ak naozaj prídu o tú 
prácu, tak prídu o ňu až o dva roky. Kto má, dnes dvojročnú zamestnaneckú istotu. Nesmieme 
podliehať takýmto tlakom, že to bude mať takéto negatívne dopady. Treba sa na to reálne 
pozrieť a ako to postupne pôjde. A treba si povedať aj to, že prečo to riešime dnes takto 
narýchlo. Pretože lobing majiteľov herní by spôsobil, že od 1. júla by sa vydávali licencie 
najmenej na päť rokov. Čiže, iné rozumné riešenie ako to, čo sa snažíme urobiť teraz nie je.   
 
p. Šmehilová – poviem trocha taký iný pohľad. Často sa pri tomto spomínajú financie, dopad 
na rozpočet Nitry, dopad na podnikateľské prostredie. Ale tým, že ja pracujem v sociálnej 
oblasti mi nedá povedať, že my v prvom rade hovoríme na dopady a rodinné tragédie, ktoré sa 
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naozaj v rodine gamblerov a inak závislých ľudí odohrávajú. Treba naozaj zdôrazniť jeden 
dôležitý fakt. Že i napriek tomu, že to bude mať dopad na financie mesta, na financie 
podnikateľov, ale v prvom rade to má dopad na liečbu gamblerov, ktorá podľa mojich 
skúsenosti a z praxe, sa neobjavili prvý krát. Ich liečba bola opakovaná. Mnohí tam boli päť až 
desať krát. A to hovorím o liečbe, ktorá je financovaná štátom a nehovoriac o liečbe, ktorá 
nasleduje potom. Po ukončení takejto pobytovej liečby je ešte potrebná sústavná liečba, 
doliečovanie ambulantnou formou. Štatistiky vykazujú, že rodiny gamblerov a gambleri, ktorí 
naozaj aktívne gamblujú, nemíňajú len svoje peniaze, ale míňajú peniaze svojej rodiny. Každý 
jeden gambler a rodina má úvery, pôžičky, predali čo sa len dalo, aby mohli gamblovať. Je to 
veľká tragédia, že takto ľudské životy končia, ale dotýkajú sa nielen podnikateľov a rozpočtu 
mesta Nitry, ale dotýkajú sa naozaj ich rodín, ktorí naozaj prežívajú svoju životnú tragédiu. 
Čiže, pokiaľ mesto Nitra má možnosti nejakým spôsobom vytvoriť nástroje nato, aby hazardné 
hry obmedzilo v meste, tak ja budem veľmi rada, keď tieto nástroje pre pomoc rodinám, aby 
sme ich využili.      
 
p. Štefek – dá sa súhlasiť, že nie je všetko o peniazoch. Je tu vyčíslené o koľko mesto príde              
v priebehu rokov a verím, že tento výpadok v rozpočte sa dá určite nahradiť niečím iným. 
Každopádne sú tu určité štatistiky aj z tých liečební. Jedna hovorí, že na tento problém 
gamblerov sa v Slovenskej republike lieči približne tristo občanov. Kde na závislosti                               
od alkoholu je v našich liečebniach, alebo sa liečia ambulantne štyristotisíc občanov. Takže 
ďalší krok by mal byť určite obmedzenie aj predaja alkoholických nápojov v našom meste. 
Treba sa aj touto cestou určite ubrať. Kto ma pozná vie, že si doma sem - tam dám pivo, 
nepijem, nefajčím marišku, neviem pustiť automat, nikdy som na tom nebol. Poznám pár 
prípadov tých rodinných tragédii. I keď v poslednej dobe je to na ústupe. Pán Chromík, ja mám 
presne definíciu, čo je to verejný poriadok. Keď spárujem verejný poriadok a náš materiál 
o činnosti MsP za predchádzajúce roky, tak veľmi ťažko tam nájdem jeden priestupok, ktorý je 
spojený s činnosťou herní. Týmto im možno trošku nadbiehame. Spomínate tam tri prípady 
trestných činov z roka 2010. Podpísal som petíciu v roku 2016 a podpísal som petíciu v roku 
2019, ale to sú len argumenty, o ktoré sa môže niekto oprieť. Nespochybňujem túto petíciu 
a podporím ju. Myslím, že sa vyjadrilo dostačujúci počet občanov a my stojíme za nimi.  
 
p. primátor – pokiaľ viem, tak sme sa rozprávali s p. náčelníkom Duchoňom, že evidujeme 
minimálne priestupok o rušení nočného kľudu, ktoré bolo priamo z herne. A táto herňa bola aj 
pokutovaná a to dávam na vedomie.   
 
p. Králová – už tu bolo povedané takmer všetko. Ja pracujem ako dobrovoľník so závislými už 
takmer dvadsať rokov. Tie tragédie, ktoré som mala tam možnosť vidieť, počuť sú naozaj pre 
mňa veľmi ťažké a ťažko k tomu čokoľvek dodať. Ja urobím všetko preto a takisto prosím aj 
Vás, aby ste urobili všetko preto, aby sa tieto tragédie a takéto ťažké veci na území nášho mesta 
obmedzili a už nediali. 
 
p. Košťál – ja sa úplne so všetkými týmito predrečníkmi stotožňujem. Mám blízkych 
kamarátov, čo tomuto prepadli. Ale tiež chcem poukázať, čo povedal viceprimátor Balko 
ohľadne týchto ľudí, čo tam pracujú.  Poznám aj túto komunitu ľudí, ktorí majú toto živobytie 
a ktorí tam pracujú. Snažili sa dať životopisy do rôznych zamestnaní a poviem otvorene 
neprijali ich. Je to tiež určitý typ zariadenia a tiež to nemajú ľahké. A preto hovorím, že je to 
veľmi ťažké. Súhlasím, aby sa to zamedzilo, ale hovorím je to širokouhlý pohľad, ale treba sa 
aj týmto smerom pozerať do budúcnosti.  
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p. Varga – ďakujem Anke čo povedala. Viceprimátor tu povedal, že 23 prihlásených a ani jeden 
Nitrančan. Ja viem, že tí, čo lobovali a chcú, sú majitelia. Tak ja by som im všetkým poprial, 
aby sa im podarilo buď prenajať, alebo zlepšiť tie ich miesta na lepšie účely, ako je to doteraz. 
A trocha v tejto dôvodovej správe mi absentuje, že kde sú tie herne, a ktoré sa nám ukončia 
a kedy. Sú to dosť vážne informácie. 
 
p. primátor – posledné bude kasíno v roku 2024.  
 
Aklamačné hlasovanie. č. 7 o vystúpení p. Chromika v rozsahu 5 minút 
 
za - 25 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
Návrh bol schválený. 
 
p. Chromik – chcel by som len reagovať na p. poslanca. Čo sa týka tých odhadov, tak je pravda, 
čo hovorí pri evidencii. České odhady, ktoré hovoria o problémových hráčoch, nie liečených, 
lebo to je veľký rozdiel, je problém to, že sa neliečia. Sú to ľudia, ktorí sú najlepší klamári na 
svete. Odhady, ktoré sú k dispozícii a nemyslím si, že na Slovenku je to inak.  Keď to 
prepočítame, tak na Slovensku má problém 50 tisíc ľudí s gamblingom. Čo sa týka financií, 
ktoré tu boli spomínané, tak česká štúdia ministerstva financií jednoznačne potvrdila, že na 1 
korunu z vybraných daní z hazardu sa musí spoločnosť skladať 3 až 4 koruny spoločenských 
nákladov. To znamená, že hazard je v náš neprospech. V tých 3, 4 korunách nie sú zahrnuté 
krádeže preto, lebo vtedy sa ten majetok len presúva. Oni rátali iba to, čo stoji liečba, polícia, 
súdy a čo stojí to, že človek má vlastne zničený život a skončí pod vlakom. A koľko by mohol 
priniesť ekonomického efektu pre svoju rodinu. Koľko straty tam je pre rodinu a to sú 
spoločenské náklady. Keď sa hovorí o zisku, vlastne koľko vyberieme od tých ľudí, tak to na 
jednej strane vnímajte ako zisk, ale na druhej strane to vnímajte ako stratu, kde sa prehlbuje 
rodina. To je strata pre rodinu a ktorá by mohla podporovať iné odvetia. Orban zakázal všetky 
herne na území Maďarska veľmi prísne. Zostalo tam zopár kasín v mestách. Je to zdecimované 
na nejakých 5%. Zo dňa na deň sa ocitlo na ulici 70 tisíc ľudí, ktorí pracovali pre ten biznis. On 
im nenechal ani tie licencie skončiť. Povedal, že mu to ekonomicky stojí za to, aby to zrušil 
v jeden moment. Od toho roka nezamestnanosť v Maďarsku len klesala. Tí ľudia sú uvoľnení 
na nejakú zmysluplnejšiu činnosť, ktorá má význam. Tak sa nebojme o týchto 400 ľudí, v Nitre 
si nájdu prácu. A navyše tie priestory nezostanú temné, tmavé, opustené, tam vzniknú iné 
prevádzky, ktoré budú tiež potrebovať pracovné sily. Myslím si, že máte dosť podkladov o tom, 
aby ste rozhodli zodpovedne. A ja Vám ďakujem za to, že ste tu, a že ste ochotný občanov 
počúvať.   
 
p. Dovičovič – k tomuto vystúpeniu ma donútil p. Chromik svojím vystúpením. My by sme sa 
mali rozhodovať hlavne racionálne. My sme poslanci mesta Nitra. My nemôžeme vyriešiť 
problém tohto štátu. Netvárme sa a nerozprávajme tu o tom, že čo my vieme vyriešiť. My 
môžeme spraviť toto a ten problém sa posunie a nehovoriť si nepravdy. My ako poslanci 
neustále hľadáme na nejaký účel financie. Tie financie nemáme a tie peniaze budú chýbať a my 
budeme musieť možno robiť aj nepopulárne kroky na to, aby sme ich do rozpočtu získali. Príde 
o peniaze, a že nemôže suplovať štát. Ale áno, ten gambling je problém. My môžeme riešiť 
časť toho problému, ale netvárme sa, že môžeme zachrániť svet. Argumentujme len tým čo sa 
týka mesta Nitry a nie nákladom štátu na liečenie a nákladmi a odhadmi v Čechách. My sme na 
Slovenku v Nitre. Takže zostaňme tu, riešme tieto veci. Lebo toto VZN sa bude týkať mesta 



9 
 

Nitra a nie Slovenska. Takže na to sa zamerajme a to  sledujem a podľa toho sa rozhodujeme. 
Ten termín ihneď nie je dnes, dnes je 14.6.2019, takže dávam pozmeňovací návrh.  
 
Aklamačné hlasovanie č. 8 o pozmeňovacom návrhu p. Dovičoviča – zmeniť termín ,,Ihneď“ 
– na ,,14.06.2019“ 
 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
Aklamačné hlasovanie č. 9 o návrhu na uznesenie ako celku – Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze 
umiestnenia herní a kasín      na území mesta Nitry  
u z n i e s l o   s a   n a   v y d a n í 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín 
na území mesta Nitry  
 
U z n e s e n i e    číslo 197/2019-MZ 
 
u k l a d á 
zástupcovi prednostu MsÚ v Nitre 
zabezpečiť:  

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín                                                 
na území mesta Nitry na úradnej tabuli 

                                                                                                            T: 14.06.2019 
 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie vydaného Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín                      
na území mesta Nitry na webovom sídle mesta Nitry 

                                                     T: 14.06.2019 
                                                     K: referát organizačný 
 
za – 24 
proti – 0 
zdržal sa – 1 
Návrh bol schválený. 
 
 
5. Záver 
 
p. primátor – ďakujeme veľmi pekne. Nakoľko sme prerokovali posledný bod programu, 
vyzývam predsedu návrhovej komisie p. Varga, aby nás informoval, či bolo ku každému 
samostatnému bodu rokovania prijaté uznesenie. 
 
p. Varga – ku všetkým bodom dnešného 7. mimoriadneho zasadnutia MZ v Nitre bolo prijaté 
uznesenie.  
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p. primátor – vypočuli sme si predsedu návrhovej komisie. Má niekto k jeho vystúpeniu  
pripomienky? Ak nie, ďakujem predsedovi a členom návrhovej komisie za vykonanú prácu. 
Vážené mestské zastupiteľstvo, nakoľko sme program dnešného rokovania vyčerpali, 
vyhlasujem 7. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre za skončené. 
Ďakujem veľmi pekne.  
 
 
Nitra, 20. 06. 2019 
 
 
 
Zapísala: 
Lucia Vojtechová, v. r.  
ref. organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
Marek Hattas, v. r.             Ján Odzgan, v. r.  
   primátor                                                                                               prednosta 
 mesta Nitry                                                                          Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
O v e r o v a t e l i a : 
 
 
 
 
 
 

p.  Peter Košťál, v. r.   
 
 
 
a 
 
 
 

p. Štefan Štefek, v. r.   
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