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Návrh uznesenia 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 
 

 
Dôvodová správa 
 

Listom zo dňa 16.08.2021, doručeným podateľni Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka dňa 27.08.2021 požiadal primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zaujatie stanoviska k návrhu 
Všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
a to najneskôr do 24.09.2021. 

 
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. 

 
Účelom navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") je 

zabezpečenie zákazu prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní 
ustanovených vo VZN aj v roku 2022. 

 
Podľa § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením dátumy dní, počas 
ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 
ods. 12, okrem internetových hier podľa § 30, najviac však 12 dní v kalendárom roku. Ak obec 
prijme takéto všeobecné záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31.októbra a toto 
všeobecne záväzné nariadenie bude 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.  

 
V nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame prijať nové VZN s účinnosťou                    

od 01.01.2022. 
 
Prijatie navrhovaných VZN nebude mať dopad na príjmy rozpočtu Hlavného mesta SR 

Bratislavy. 
 
Z hľadiska rozpočtu boli príjmy z technických zariadení v roku 2020 vo výške 

2 627 343 eur. V roku 2021 sa predpokladá s príjmami vo výške 2 438 500 eur (rozpočet 
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2 525 326 eur), t. j. výpadok oproti rozpočtu o cca 87 000 eur. V zrovnaní s rokom 2020 však 
príjmy z dôvodu zmeny zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach           
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy ľudskej choroby Covid – 19 
došlo aj z pohľadu obcí k zásadnej zmene tým, že sa úhrada odvodu odkladá do konca decembra 
2021 (§ 30o ods. 1 zákona) a nie tak, ako tomu bolo doteraz t. j. 1. splátka k 30.04. a 2. splátka 
k 31.12.  
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Uznesenie MR č. 109/2021 zo dňa 08.09.2021: 
 
Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

schváliť  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hl. mesta SR Bratislavy počas dní 
ustanovených týmto VZN. 
  
Hlasovanie 
Prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa:     0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Městská část Bratislava-Dúbravka
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Bratislava 16. augusta 2021

^

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,

v súvislosti s přípravou všeobecné závazného nariadenia hlavného města

Slovenské] republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier počas dní

ustanovených vo všeobecné záváznom nariadení na území hlavného města Slovenskej

republiky Bratislavy si Vás dovol'ujem požiadať o zaujatie stanoviska miestneho

zastupitel'stva k předloženému návrhu všeobecné závazného nariadenia.

Ciel'om navrhovaného všeobecné závazného nariadenia je zabezpečenie

kontinuity platnosti tohto nariadenia, keďže zákaz prevádzkovania hazardných hier počas

dní ustanovených vo všeobecné záváznom nariadení sa musí prijímať každoročně

najneskórdo 31.10..

Stanovisko miestneho zastupitel'stvaje potřebné zaslat' najneskór do 24.9.2021.

Případné stanoviska a pripomienky k návrhu nariadenia zašlite na oddelenie

miestnych daní, poplatkov a licencií v co najkratšom čase písomne alebo elektronickou

poštou na adresu juraj.ciba@b:ratislava.s.k, v kopii o:mdp@bratislava.sk.

S pozdravem

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Miestny úřad Bratislava - Dúbravka

Příloha:
l. Návrh všeobecné závazného nariadenia hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy počas dní
ustanovených týmto všeobecné závazným nariadením.

2. Do vodová správa



Návrh

všeobecné závazné nariadenie

hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného města Slovenskej republiky
Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecné závazným nariadením

č.... /2021

z ..2021

Městské zastupitel'stvo hlavného města Slovenskej republiky Bratislavě podl'a §11 ods.
5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom městě Slovenskej
republiky Bratislavy v znění neskorších predpisov a § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov sa
uznieslo:

§1
Úvodně ustanovenie

Toto všeobecné závazné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje zákaz prevádzkovania
hazardných hier na území hlavného města Slovenské] republiky Bratislavy (ďalej len
„Bratislava") počas dní ustanovených týmto nariadením.

§2
Zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier

Na území Bratislavy sa zakazuje prevádzkovať:
a) stolové hry,
b) hazardně hry na yýhemých přístroj och,
c) hazardně hry na termináloch videohier,
d) hazardně hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
e) hazardně hry na iných technických zariadeniach,
f) bingo,okrem intemetových hier podFa osobitného předpisu1 )počas týchto 12 dní v kalendámom roku:

Vel'konocny pondelok,l.januára,
l. mája,
29. augusta,
l. novembra,

6-januára,
8. mája,
l. septembra,
2. novembra,

5.júla,
15. septembra,
26. decembra.

') § 30 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších
predpisov



§3
Přechodné ustanovenie

Prevádzkovatel' hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať
podmienky stanovené zákonem o hazardných hrách.

§4
Účinnost'

Toto nariadenie nadobúda účiimosť l . januára 2022.

Ing. arch. Matúš Vallo

primátor



Dovodová správa

Účelem navrhovaného všeobecné závazného nariadenia (ďalej len „VZN") je zabezpečenie
zákazu prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní ustanovených vo VZN aj
v roku 2022.

Podlá § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 ohazardných hrách a o změně a doplnění niektorých
zákonov v znění neskorších predpisov obec móže ustanovit' všeobecné závazným nariadením
datumy dní počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardně hry podl'a § 4 ods. 2 písm. c) a
e) ažh) a§ 5 ods. 12, okrem intemetových hier podl'a § 30, najviac však 12 dní v kalendámom
roku. Ak obec přijme takéto všeobecné závazné nariadenie, musí tak rozhodnut' do Sl.októbra
a toto všeobecné závazné nariadenie bude platit* v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka.
Z uvedeného vyplývá, že zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní
stanovených vo VZNje potřebné obnovovat' každoročně.

V nadváznosti na vyššie uvedené odporúčame přijat' nové VZN s účinnosťou od 1.1.2022.
Prijatie navrhovaného VZN nebude mať dopad na příjmy rozpočtu Hlavného města SR
Bratislavy.

Z hradiska rozpočtu boli příjmy z technických zariadení v roku 2020 vo výške 2 627 343 eur.
V roku 2021 sa předpokládá s príjmami vo výške 2 438 500 eur (rozpočet 2 525 326 eur), t. j.
výpadok oproti rozpočtu o cca 87 000 eur. V zrovnaní s rokom 2020 však tieto příjmy z dóvodu
změny zákona č. 67/2020 Z. z, o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančně] oblasti
v súvislosti so šířením nebezpečné] nákazy 1'udskej choroby Covid - 19 došlo aj z pohl'adu obcí
k zásadnej změně tým, že sa úhrada odvodu odkládá do konca decembra 2021 ( § 30 oa ods. l
zákona) anietak, ako bolo tomu doteraz t.j. l. splátkak 30.4. a2. splátka k 31.12.



Uznesenie MR č. 109/2021 zo dna 08.09.2021:

Miestna rada odporúča Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schváliť
návrh Všeobecné závazného nariadenia hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hl. města SR Bratislavy počas dní
ustanovených týmto VZN.

Hlasovanie
Přítomní: 6

Uznesenie bolo přijaté.

za: 6 proti: O zdržalsa: O

4


	05_harazd
	Miestneho zastupiteľstva
	Návrh

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

	05_harazd



