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N á v r h   u z n e s e n i a 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 

s ch v a ľ u j e 
 

stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území hlavného mesta SR Bratislavy v nasledovnom znení: „Miestne zastupiteľstvo súhlasí 

s navrhovaným znením všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ...../2020 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy“   

 

 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Dňa 15.10.2020 bola na miestny úrad Bratislava-Nové Mesto doručená žiadosť primátora o zaujatie 

stanoviska MČ BANM k predloženému návrhu VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 

hlavného mesta SR Bratislavy v lehote do 31.12.2020 a to na základe uznesenia č. 586/2020 

mestského zastupiteľstva v dôsledku predloženej petície 71,21% obyvateľov hlavného mesta SR 

Bratislavy s názvom „Petícia – Zastavme hazard“, na základe ktorej občania žiadajú prijatie VZN, 

ktorým sa zakáže umiestňovanie herní a kasín v budovách uvedených v § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 zák. 

č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.  

Oprávnenie hlavného mesta SR Bratislavy prijať uvedené VZN vyplýva z §79 ods. 31, 42 a 53 zák. č. 

30/2019 Z.z. zákona o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. 

 

VZN o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy bolo prijaté na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22.10.2020, pričom v prípade schválenia navrhovaného VZN 

stratí platnosť a účinnosť. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť 

herňu v budovách uvedených v § 15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 15 ods. 7 
písm. a), b), c) alebo písm. d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7, pričom toto všeobecne záväzné 
nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na 
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné 
nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa 
prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území 
obce, ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala. 
2 Obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť 

kasíno v budovách uvedených v § 16 ods. 5 písm. a), b) alebo písm. c) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 16 ods. 5 
písm. a), b) alebo písm. c), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 16 ods. 5, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie 
musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na 
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné 
nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa 
prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území 
obce, ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala. 
3 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. Osobitný zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave49) a osobitný 
zákon o meste Košice50) môže pre podporu petície ustanoviť nižší počet osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy mesta, 
najmenej však 15 %; to neplatí, ak štatúty týchto miest prenesú pôsobnosť v oblasti hazardných hier na mestské časti. 


