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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A.  s ú h l a s í 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze umiestňovania herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy bez pripomienok. 

 
B.  s ú h l a s í 

 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze umiestňovania herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy s pripomienkami 
takto: 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

Dňa 24.09.2020 bolo mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy prijaté uznesenie č. 586/2020, ktorým mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy žiada primátora, aby spustil proces prípravy všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní vo všetkých budovách 
uvedených v § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v termíne do 31.12.2020. 

 
V súvislosti s prípravou všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal primátor hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zaujatie stanoviska 
k predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 
Podľa čl. 8 ods.1 štatútu: „Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva materiály celomestského 

charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti, prijme príslušné uznesenie až                                   
po predchádzajúcom prerokovaní stanoviska miestneho zastupiteľstva dotknutej mestskej časti.“  

 
V súlade s „Postupom pri príprave, schvaľovaní a vyhlasovaní nariadení Bratislavy“, 

je predpokladom k schváleniu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy zaujatie 
stanoviska miestnych zastupiteľstiev mestských častí k návrhu nariadenia. 

 



Matúš Vallo 
primátor 

HLA YNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

Vážená pani starostka, vážený pán starosta, 

Bratislava 7. októbra 2020 

MAGS OLP -40181/2020 

dňa 24.09.2020 bolo mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy prijaté uznesenie č. 586/2020, ktorým mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiada primátora, aby spustil proces 

prípravy všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze umiestnenia herní vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7 

a§ 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v termíne do 31.12.2020. 

V súvislosti s prípravou všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy si Vás týmto 

dovoľujem požiadať o zaujatie Vášho stanoviska miestneho zastupiteľstva 

k predloženému návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

V zmysle § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 

všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

dodatku č. 1 zo dií.a 30.9.2004 (ďalej len „Pravidlá"), ak starosta neoznámi primátorovi 

do jedného mesiaca odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, 

že miestne zastupiteľstvo k návrhu nariadenia nemá pripomienky. 

Prípadné stanoviská a pripomienky k návrhu nariadenia prosím doručiť na 

oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií písomne alebo elektronickou poštou na 

adresu iuraj.ciba@bratislava.sk, v kópii omdl2@bratislava.sk. 

S pozdravom 

primátor 

Príloha: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej repub liky Bratislavy o zákaze 

umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenske.i republiky Bratislavy 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

č . .. . /2020 

z .... .. ... . 2020 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 
5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 a 4 zákona č . 30/2019 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o hazardných 
hrách") sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") ustanovuje zákaz umiestnenia 
herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ( ďalej len 
,,Bratislava"). 

§2 

Zákaz umiestnenia herní 

Na území Bratislavy sa zakazuje umiestniť herňu v týchto zákonom o hazardných hrách 
stanovených budovách: 

a) hoteloch, moteloch a penziónoch, 

b) budovách pre obchod a služby, 

c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, 

d) bytových domoch 

§3 

Zákaz umiestnenia kasín 

Na území Bratislavy sa zakazuje umiestniť kasíno v týchto zákonom o hazardných hrách 
stanovených budovách: 

a) hoteloch, moteloch a penziónoch, 

b) budovách pre obchod a služby, 

c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu 



§4 

Prechodné ustanovenie 

1. Ustanovenie § 2 nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v herni, 
ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej 
licencie. 

2. Ustanovenie § 3 nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne, 
ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej 
licencie. 

3. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať 
podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách. 

§5 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 zo dňa . . 2020 o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

§6 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ....... .... 2021. 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 
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