
 
 

 

 
Názov materiálu: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ............ o podmienkach 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec 

 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec 
o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec 

 
II. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o podmienkach 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu tohto návrhu 

 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 
 
 
 
 
 

 

 

Na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 

 
 

Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 14.12.2021 

číslo materiálu: 

 funkcia Meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Prednostka MsÚ 
Referát legislatívy a 
VO 
  

Ing. Jarmila Répássyová 
JUDr. Igor Zelník 
 

 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      



 
 

 

Materiál pre zasadnutie  

Mestskej rady v Senci 
konaného dňa 26.08.2021 

číslo materiálu: 

 
 
 
 
 
 

 
Názov materiálu: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území mesta Senec 

 
 
 
 
I.  MsR prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec. 

 

II. MsR schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území mesta Senec. 
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Dôvodová správa 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území mesta Senec 
 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o podmienkach prevádzkovania 
hazardných hier na území mesta Senec (ďalej len „nariadenie“) vychádza z požiadavky 
chýbajúceho nariadenia podobného charakteru ako aj z požiadaviek samotných občanov 
ktorým absencia takéhoto nariadenia znemožňovala účinnejšie kontrolovať legislatívny rámec 
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec. 
Každá spoločnosť prevádzkujúca hazardné hry v herni alebo v kasíne má vydanú individuálnu 
licenciu, na základe ktorej môže túto činnosť vykonávať. Platnosť individuálne licencie je 
časovo obmedzená a musí si ju spoločnosť pred uplynutím platnosti predlžovať znova, 
prípadne prebieha proces vydania novej licencie. V čase kedy sa jej vydáva nová licencia, 
alebo sa predlžuje, musí herňa alebo kasíno spĺňať zákonné podmienky a prevádzka musí byť 
v súlade s platnými prijatými VZN mesta. Ak by počas platnosti licencie  v blízkosti herne 
alebo kasína, ktoré boli otvorené prvé, bola následne otvorená napríklad škola alebo iný typ 
zariadenia, ktorý bude v blízkosti menšej ako dovoľuje VZN na obmedzenie hazardu, takáto 
prevádzka nedostane novú licenciu, resp. ani predĺženie platnosti starej, lebo už nespĺňa 
zákonné podmienky a takáto prevádzka musí so skončením platnosti licencie prevádzku 
zrušiť, alebo presťahovať na vyhovujúce miesto v súlade s VZN. Neplatí teda, že by mala 
prednosť prevádzka, ktorá bola otvorená skôr. Prijatím VZN, ktorým sa hazard nezakáže ale 
len obmedzí teda nijako neohrozuje budúce možné nové školy, či zariadenia v blízkosti 
ktorých by prevádzka hazardu bola nežiadúca, lebo takéto prevádzky už po otvorení školy 
neprejdú procesom vydania licencie a musia skončiť na tomto mieste. 
 
Vzhľadom na to, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy na obce, navrhujeme prijať 

predmetné nariadenie. 
 
 

 
 
 
 



Návrh 
Mesto Senec v súlade s ustanovením §6, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a predpisov a ustanoveniami §15, ods. 5, 16, §79, ods. 5, 6 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  
č. .../2021 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta 

Senec 
 

 

§ 1  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Hazardnými hrami na účely tohto VZN sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru 

v peniazoch, veciach alebo právach, ak splní herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok 

hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku 

určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok 

hazardnej hry, nesmie byt vopred nikomu známy a nesmie byt nikým ovplyvniteľný a nesmie byt v 

rozpore s pravidlami hazardnej hry.  

2. Hazardnými hrami sú - lotériové hry, hazardné hry v kasíne, stávkové hry, hazardné hry 

prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, hazardné hry prevádzkované 

prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované 

prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, hazardné hry prevádzkované 

prostredníctvom internetu, kartové hry mimo kasína, charitatívne lotérie. 

3. Účelom tohto nariadenia je vo verejnom záujme obce vytvoriť podmienky na zamedzenie 
negatívneho dopadu hazardných hier na život obyvateľov a ochrana rodiny, zdravia a morálky 
v meste Senec. 

 
 

§2  
Rozsah platnosti 

 
1. Na území mesta Senec sa zakazuje umiestniť herňu alebo kasíno vo vzdialenosti menej ako 500 

metrov od:  

a) školy pokiaľ nejde o odborný výcvik, odbornú alebo umeleckú prax, ktoré žiak vykonáva na 

pracovisku fyzickej alebo právnickej osoby poskytujúcej takéto služby škole, alebo na pracovisku 

praktického vyučovania ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, 

b) školského zariadenia,  

c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

e) ubytovne mládeže. 
 



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

 

§3  

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni alebo kasíne, ktorému bola udelená individuálna licencia na 

prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môže prevádzkovať 

túto hazardnú hru v herni do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.  

 

2. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať podmienky 

stanovené zákonom o hazardných hrách. 

 

3. V prípade porušenia tohto VZN je Mesto Senec oprávnené uložiť prevádzkovateľovi hazardnej hry 

pokutu v súlade s § 56 ods.1 alebo 2 zákona o hazardných hrách. 

 

 

§4  

Záverečné ustanovenia 

 

Toto nariadenie prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa ..........2021 uznesením č. 
...../2021 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Dušan Badinský 
                   primátor mesta Senec 
 


