
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č /2019
z .2019

o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods.
5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisova § 15 ods. 5 a ods. 16 a § 79 ods. 6 a § 79
ods. 7 zákona Č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o hazardných hrách") sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje:

a) podmienky umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy (ďalej len "hlavné mesto") podľa osobitného predpisu')

b) zákaz prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta počas dní
ustanovených týmto nariadením.

§2
Podmienky umiestňovania herní

(l) Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 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,

l) § 15 ods. 5 a § 15 ods. 16 zákona Č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2) § 27 ods. 2 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



e) ubytovne mládeže.

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

(3) Vzdialenosťou sa podľa osobitného predpisu") 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.

§3
Zákaz prevádzkovania hazardných hier

Na území hlavného mesta sa zakazuje prevádzkovať tieto hazardné hry:

a) stolové hry,
b) hazardné hry na výherných prístrojoch,
c) hazardné hry na termináloch videohier,
d) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
e) hazardné hry na iných technických zariadeniach,
f) bingo,

okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách, počas týchto dní v
kalendárnom roku:

1. januára, 6. januára, Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta,
1. septembra, 15. septembra, 1. a 2. novembra, 26. decembra.

§4
Prechodné ustanovenie

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať
podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách.

§5
Účinnost'

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem § 3, ktorý nadobúda
účinnosť 1. januára 2020.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor .

4) § 15 ods. 6 zákona Č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Dôvodová správa

Dňa 29. januára 2019 bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky prijatý nový zákon
č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon
o hazardných hrách"), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2019.

Účelom navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia (d'alej len "VZN") je vo verejnom
záujme obmedziť riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a vytvoriť podmienky
na ochranu verejného poriadku. Verejný záujem bol deklarovaný predloženou petíciou zo dňa
29.6.2016, v ktorej obyvatelia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dali jasne
najavo svoju vôľu s ukončením hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.

Aj bez prijatia "petície" je v kompetencii obce pristúpiť k čiastočnému obmedzeniu hazardných
hier prostredníctvom prijatia VZN podľa § 79 ods. 6 a 7 zákona o hazardných hrách a to
uplatnením podmienok podľa:

§ 15 ods. 5), že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od
zákonom stanovených zariadení,

§ 15 ods. 16), že herňa nesmie byt' umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov
od inej herne,

§ 14 ods. 11) o zákaze prevádzkovania hazardných hier počas dní ustanovených týmto
všeobecne záväzným nariadením (pre platnosť zákazu v roku 2020 je potrebné prijať
VZN do 31. októbra 2019).

V nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame prijať navrhované VZN s účinnosťou od
1.8.2019 s výnimkou zákazu prevádzkovania hazardných hier počas dní stanovených vo VZN,
ktoré by nadobudlo účinnosť k 1.1.2020. Súčasne podotýkame, že prevádzkovateľom, ktorým
bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti VZN sa toto VZN nevzťahuje do skončenia
platnosti ich licencií (platnosť licencií je 2 resp. 5 rokov s možnosťou opcie).

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava malo v roku 2017 príjem z vybraných druhov
hazardných hier (videohry, rulety, výherné prístroje) vo výške 1 786 121, OO€ a v roku 2018
vo výške 1 565336, OO€.

Možný výpad príjmov bude teda závisieť od rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, kedy a ktoré obmedzenia prevádzkovania herní budú
prostredníctvom VZN prijaté, od dátumu skončenia platnosti licencií vydávaných
ministerstvom financií, ako aj prispôsobení sa prevádzkovateľov hazardných hier na nové
podmienky stanovené pre herňu do 31.12.2019 (zvýšenie počtu z 12 technických zariadení na
15 technických zariadení s hazardnými hrami). Podľa doterajších skúseností predpokladáme,
že minimálne do konca roku 2020 sa príjmy z hazardných hier výrazne neznížia. Súčasne
podotýkame, že možný výpadok príjmov z odvodov za technické zariadenia bude čiastočne
nahradený odvodmi z kurzových stávok, ktoré majú stúpajúcu tendenciu.


