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Legislatívne východiská: 
 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Moldava 
nad Bodvou – Zásady pre povoľovanie 
a prevádzkovanie výherných prístrojov na 
území mesta Moldava nad Bodvou č. 9 v znení 
Dodatku č. 3 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 
 

 



 

 

Dôvodová správa č........... 
 

Návrh VZN o zrušení VZN Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov 
na území mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 v znení Dodatku č. 3.  
 
Mesto Moldava nad Bodvou ma v platnosti a účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Moldava nad Bodvou Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území 
mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 v znení Dodatku č. 3. Toto VZN bolo vypracované ešte podľa 
starej právnej úpravy zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien 
a doplnkov.  
 
V súčasnosti vstúpil do platnosti a účinnosti od 01.03.2019 nový zákon č. 30/2019 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Tento zákon v § 79 dáva obciam ( mestám ) možnosť nie povinnosť za podmienok tam 
stanovených prijať mestom VZN podľa ods. 3 a 4, ktorým mesto ustanoví nemožnosť umiestniť 
herňu alebo kasíno v budovách uvedených v § 15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d) tohto 
zákona, alebo v kombinácií budov v členení podľa § 16 ods. 5 písm. a), b), alebo písm. c), alebo vo 
všetkých budovách uvedených v § 16 ods. 5 uvedená zákona.  
 
V odseku 5) uvedeného § 79 je ale uvedené, že takéto VZN môže mesto prijať len za podmienky, 
že sa obyvatelia mesta petíciou sťažujú, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti 
s hraním hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov mesta, 
oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. Takéto petície mesto zatiaľ na svojom území 
neeviduje a preto zatiaľ nemôže vydať VZN podľa ods. 3 a 4 § 79 zákona o hazardných hrách. 
 
Nový zákon ale dáva ďalšiu možnosť nie povinnosť mestám a obciam prijímať VZN podľa ods. 6 
a ods. 7 uvedeného § 79, ktorými jednak môže mesto zakázať umiestnenie herne podľa § 15 
ods. 5 zákona, na kratšiu vzdialenosť ako 200 metrov od tam uvedených zariadení ( školy, 
školské zariadenia, zariadenia social. služieb pre deti a mládež, atď...) a taktiež môže VZN 
ustanoviť dátumy dni, počas ktorých bude zakázane prevádzkovať hazardné hry uvedené v § 
4 ods. 2 zákona na území mesta najviac však 12 dní v kalendárnom roku.     
 
Takéto návrhy VZN ako aj prijaté VZN musí mesto oznámiť do 5 dní Úradu pre reguláciu 
hazardných hier.  
  
Mesto v blízkej budúcnosti za súčinnosti komisii mestského zastupiteľstva a odborníkov z radov 
verejnosti pripraví návrh takéhoto VZN podľa ods. 6 a 7 § 79 zákona, ale dovtedy je potrebné 
zrušiť staré a v rozpore s platnou legislatívou prijaté VZN o hazardných hrách na území mesta 
Moldava nad Bodvou, a preto Mestský úrad mesta Moldava nad Bodvou navrhuje poslancom 
mestského zastupiteľstva predmetné VZN  Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných 
prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou číslo 9  zrušiť.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č........../2019 z 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11.04.2019. Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu : 
 
 
 ruší 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na 
území mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 zo dňa 08.06.1995 v znesení Dodatku č. 3.   
 
 
 schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Moldava nad Bodvou č................... o zrušení Všeobecne 
záväzného nariadenia Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov na území 
mesta Moldava nad Bodvou číslo: 9 zo dňa 08.06.1995 v znesení Dodatku č. 3.   
 
 
Návrh uznesenia je prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.b. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  
 


