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Vec 

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície 
 

Primátorovi Mesta Nitra bola dňa 30.05.2019 doručená petícia pod názvom „Petícia – 

Zastavme hazard!“, ktorá bola  v centrálnej evidencii petícií zaevidovaná dňa 03.06.2019. 
Petíciou sa obyvatelia mesta Nitra sťažujú, že v súvislosti s hraním hazardných hier dochádza 
na území mesta k narušovaniu verejného poriadku a prostredníctvom tejto petície žiadajú 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nitra, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude 
ustanovené, že na celom území mesta Nitra nie je možné umiestniť herňu a to vo všetkých 
budovách uvedených v §15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom 
znení a zároveň žiadajú Mestské zastupiteľstvo mesta Nitra, aby prijalo všeobecne záväzné 
nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území mesta Nitra nie je možné umiestniť 
kasíno a to vo všetkých budovách uvedených v §16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z.  v platnom 
znení.  Podaná petícia obsahovala 23082 podpisov na 1311 hárkoch. 
 

V zmysle § 79 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 alebo 
odseku 4, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v 
súvislosti s hraním hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce 
oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce.  
Počet voličov s trvalým pobytom v Nitre  ku dňu podania petície 30.05.2019 bol 65840 osôb, 
z toho 30% predstavuje 19752 osôb.  
 

V  zmysle § 5d ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších zmien, vecne príslušný orgán verejnej moci prerokuje petíciu so zástupcom a 
petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb 
oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená. A ak je petícia 
určená obecnému/mestskému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na 
svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom 
petičného výboru. 

Petícia bola predmetom rokovania 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa konalo dňa 14.06.2019 (mat. č. 222/2019). Počas prerokovania 
petície bolo umožnené členom petičného výboru vystúpiť. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na 
svojom zasadnutí prerokovalo predloženú petíciu a prijalo uznesenie č. 196/2019-MZ, ktorým 
zobralo na vedomie  Petíciu – Zastavme hazard!  

Predmetom rokovania 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 
bol zároveň návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.10/2019 o zákaze 
umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry (mat.č.207/2019), ku ktorému Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre prijalo uznesenie č.197/2019-MZ, ktorým sa uznieslo na vydaní 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 
území mesta Nitry, ktoré nadobúda  účinnosť pätnástym  dňom od jeho vyvesenia. 

Týmto považujem Vašu petíciu za vybavenú. 
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S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných 

občanov podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície 
bude zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 
ods. (7) aj na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk.  
  
      
 
           S pozdravom 
 

 
 
    Ing. Darina Keselyová v. r. 
  hlavný kontrolór mesta Nitra 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


