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 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 2. 7. 2020 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach 
prevádzkovania hazardných hier – návrh   
  
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 

 1. p r e r o k o v a l o    

 
 návrh Všeobecne záväzného nariadenia o 
 podmienkach prevádzkovania hazardných hier a  
  
 
2. u z n á š a  s a 
 
na Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach 
prevádzkovania hazardných hier podľa 
predloženého návrhu, 
 
     u k l a d á  
 
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli 
a webovom sídle mesta 
 
      Z: prednostka MsÚ 
      T: do 13. 7. 2020 
 
 
 

 
Prerokované: 
v Komisii ochrany verejného poriadku dňa: 
15.6.2020 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 18.6.2020 
 
 

Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh VZN o podmienkach prevádzkovania 
hazardných hier   
   
 

 

 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:  VZN  o podmienkach prevádzkovania hazardných hier - 
návrh 

  
 
Legislatívne východiská: § 14 ods. 11, § 15 ods. 5 a ods. 16 a §79 ods. 7 zákona              

č. 30/2019 Z. z.  
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Postupný pokles príjmov mesta z hazardných hier. 
 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 30/2019 
Z. z. 

 

Sociálne, ekonomické a zdravotné riziká späté s hraním hazardných hier sú všeobecne 
známe. Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-1) eviduje patologické hráčstvo ako 
diagnostickú kategóriu od roku 1994. Gamblérstvo je zaradené k návykovým a impulzívnym 
poruchám. Ide o časté a opakované epizódy hráčstva, ktoré v živote jedinca dominujú, pričom 
vedú k poškodeniu jeho sociálnych, rodinných, materiálnych a pracovných hodnôt a 
iných záväzkov.  

Obyvatelia SR vynaložili v roku 2015 na hazardné hry vyše 2,5 miliardy eur. Podľa 
portálu hrajsrozumom.sk majú v SR problémy s patologickým hráčstvom 3% populácie, t. j. 
okolo 162 000 osôb. 

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách dáva obciam možnosť určiť si vo všeobecne 
záväznom nariadení dni nad rámec zákonom stanoveného zákazu, počas ktorých bude 
zakázané prevádzkovanie vybraných hazardných hier na území obce. Môže ísť však o 
maximálne 12 dní v roku, pričom uvedená regulácia zákazu je možná vo vzťahu k 
nasledovným hazardným hrám: stolové hry, hazardné hry na výherných prístrojoch, 
hazardné hry na iných technických zariadeniach a bingo okrem internetových hier podľa § 30 
zákona. Ak obec prijme takéto VZN, musí tak rozhodnúť do 31. októbra, pričom tieto 
ustanovenia VZN budú platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. 

Obec môže rozhodnúť prostredníctvom VZN, že herne na jej území nesmú byť 
umiestnené vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže.  

Zároveň herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej 
herne, pokiaľ tak ustanovilo VZN obce.  

Zákon za účelom jednotného určovania vzdialenosti spresnil postup merania vzdialenosti 
200 m, a to kalibrovaným meradlom.  



Ak obec prijala VZN o zákaze prevádzkovania herní vo vzdialenosti 200 metrov od 
vybraných typov budov, žiadateľ o udelenie individuálnej licencie predkladá so žiadosťou aj 
vyjadrenie obce k dodržaniu tejto vzdialenosti pri umiestňovaní herne. Ak obec vo svojom 
vyjadrení uvedie nedodržanie vzdialenosti umiestnenia herne, v takejto herni nemôže byť 
prevádzkovateľovi hazardnej hry povolené prevádzkovanie hazardnej hry. 

Na prevádzkovateľov, 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). 

 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku: 15. 6. 2020 Neodporúča schváliť. 
Kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania a mládeže:   
Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

18. 6. 2020 Odporúča schváliť a rozšíriť § 3 o dátum 1.6. 
Deň detí. 
 

Športu:   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 

 

Mesto  Rožňava podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 5 a ods. 16 a § 79 ods. 6 a ods. 7 zák.          
č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vydáva toto  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prevádzkovania 
hazardných hier 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
  

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vo verejnom záujme obmedziť riziká 
vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich a vytvoriť podmienky 
na ochranu verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v meste Rožňava. 

2. Toto VZN upravuje: 
- podmienky  umiestňovania prevádzok hazardných hier 
- určenie dní, počas ktorých je zakázané prevádzkovanie hazardných hier 
- kontrolu a sankcie za porušenie jeho ustanovení. 

 
 

§ 2 
Podmienky umiestňovania herní v meste Rožňava 

 
1. Herňa1 nesmie byť na celom území mesta Rožňava umiestnená vo vzdialenosti menej 

ako 200 metrov od: 
a/ školy2, 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 zariadenia3 

c/ zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálno-právnej ochrany 
detí a sociálnej  kurately 
d/ zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí 
e/ ubytovania mládeže 
f/ inej herne  

 
§ 3 

                                   Zákaz prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch 
 
Okrem dní, v ktorých zákonná úprava zakazuje prevádzkovanie hazardných hier, zakazuje 
sa v meste Rožňava prevádzkovanie hazardných hier: 
a) stolové hry, 
b) hazardné hry na výherných prístrojoch, 
c) hazardné hry na termináloch videohier, 

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       
1 § 2 písm. u) zákona č. 30/2019 Z. z. 
2 § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. 
3 § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. 
 

 



 
d) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 
e) hazardné hry na iných technických zariadeniach, 
f) bingo, 
okrem internetových hier podľa § 30 zákona č. 30/2019 Z. z. aj v dňoch: 
 
- 1. január 
- 6. január 
- Veľkonočná nedeľa 
- Veľkonočný pondelok 
- 1. september 
- 1. november  
- 26. december 
- 31. december. 
 

 
                           § 4  
             Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 

a/ poverení zamestnanci mesta Rožňava 
b/ príslušníci mestskej polície. 

      2.   Za porušenie ustanovení tohto VZN možno uložiť sankcie podľa platných všeobecne   
            záväzných právnych predpisov.4 

  

 

§ 5 
                                                            Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 2. 7. 2020 uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. .... /2020. Účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Rožňava, okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. 1. 
2021. 
 
 
 
 
                                                                                                      Michal Domik 
                                                                                                           primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       
4 napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

    zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 


