
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 19. 5. 2022 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  

  

Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v 
roku 2023  – návrh   
  
Predkladá: 
Mgr. Michal Drengubiak 
zástupca primátora mesta 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 

 

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

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta 

Rožňava v určených dňoch v roku 2023   
  
 

2. u z n á š a  s a 
 

na Všeobecne záväznom nariadení o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta 

Rožňava v určených dňoch v roku 2023 podľa 

predloženého návrhu, 
 

     u k l a d á  
 

schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli 

a webovom sídle mesta 
 

      Z: zástupca primátora mesta 
      T: do 3. 6. 2022 
 

 

 

 

Prerokované: 
v Komisii ochrany verejného poriadku dňa: 

2. 5. 2022 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 

mestského majetku 
dňa: 5. 5. 2022 
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 

dňa: 2. 5. 2022 
 

 

Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák 
 

Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh VZN o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území mesta Rožňava v 

určených dňoch v roku 2023   
   
 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k materiálu:  VZN  o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2023  – návrh   
  
 
Legislatívne východiská: § 14 ods. 11 a § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

Bez dopadu na rozpočet mesta. 

 

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. 

 

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách dáva obciam možnosť určiť si vo všeobecne 

záväznom nariadení dni nad rámec zákonom stanoveného zákazu (Veľký piatok,          

24. a 25. 12.), počas ktorých bude zakázané prevádzkovanie vybraných hazardných hier na 

území obce. 

Môže ísť však o maximálne 12 dní v roku (t. j. 3 + 12), pričom uvedená regulácia 

zákazu je možná vo vzťahu k nasledovným hazardným hrám: stolové hry, hazardné hry 

na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na 

technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardné hry na iných technických 

zariadeniach a bingo okrem internetových hier podľa § 30 zákona.  

Ak obec chce mať takéto VZN, musí ho prijať do 31. októbra, pričom jeho ustanovenia 

budú platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. Z uvedeného vyplýva, že zákaz 

prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní stanovených vo VZN je 

potrebné obnovovať každoročne. 

Predložený návrh vychádza z právneho stavu v roku 2022. 

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. Výška vkladov obyvateľov SR do hazardných hier dosiahla v roku 2019 

približne 4 miliardy eur.  

 

 

 



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 2. 5. 2022 Odporúča schváliť. 

Ochrany verejného poriadku: 2. 5. 2022 Odporúča schváliť. 

Kultúry, cestovného ruchu 

a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania a mládeže:   

Výstavby, územného 

plánovania, životného 

prostredia a mestských 

komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 

a správy mestského majetku: 

5. 5. 2022 Odporúča schváliť. 

 

Športu:   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

 
 

Mesto  Rožňava podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných 

hrách“) vydáva toto 

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch         

v roku 2023 

 
 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
  

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vo verejnom záujme regulovať 

prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania hazardných 

hier v určených dňoch v kalendárnom roku 2023. 

 

2. Na účely tohto VZN sa pod pojmom „hazardné hry“ rozumejú: 

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. 

 

 

§ 2 

                                   Zákaz prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch 

 

1. V roku 2023 sa na území mesta Rožňava zakazuje prevádzkovanie hazardných hier aj 

v dňoch: 

- 1. január 

- 6. január 

- Veľkonočná nedeľa 

- Veľkonočný pondelok 

- 1. máj 

- 8. máj 

- 1. jún 

- 1. september 

- 1. november 

- 17. november  

- 26. december 

- 31. december. 

 

 



                           § 3  

             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.1 
  

 
§ 4 

                                                            Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

dňa 19. 5. 2022 uznesením č. .../2022. Účinnosť nadobúda dňa 1. 1. 2023. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Michal Domik 

                                                                                                           primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 


