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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 prevádzkovania hazardných hier na území hl. mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených
týmto VZN, a návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o podmienkach
umiestňovania herní 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 prevádzkovania hazardných hier na území hl. mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených
týmto VZN, a návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o podmienkach
umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy s pripomienkami.
Dôvodová správa
Listom zo dňa 23.06.2020, doručeným podateľni Miestneho úradu mestskej časti BratislavaDúbravka dňa 01.07.2020 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 04.09.2020.
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 navrhovaných všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN") je rozdelenie
súčasne platného VZN č. 12/2019 zo dna 24.10.2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na dve VZN t. j. :
l. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (§ 14 ods. 11) o zákaze prevádzkovania hazardných hier počas dní ustanovených
týmto všeobecne záväzným nariadením.
2. VZN o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy podľa §15 ods. 5 a § 15 ods. 16 zákona o hazardných hrách.
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,
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že zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier počas dní stanovených vo VZN
je potrebné obnovovať každoročne.
Podľa § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách zákonov obec môže ustanoviť' všeobecné
záväzným nariadením uplatnenie podmienok podľa:
- § 15 ods. 5, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od zákonom
stanovených zariadení,
- §15 ods. 16, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.
Uplatnenie týchto podmienok nie je časovo obmedzené zákonom o hazardných hrách,
to znamená, že sa nemusí prijímať každoročne.
V nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame zrušiť súčasne platné VZN č. 12/2019
o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a namiesto neho prijať 2 nové VZN s účinnosťou od 1.1.2021.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava malo v kalendárnom roku 2017 príjem
z vybraných druhov hazardných hier (videohry, rulety, výherné prístroje, výherné prístroje
v kasínach) vo výške 2 090 625 €, v roku 2018 vo výške 1 884 208 € a v roku 2019 vo výške 2 756
433 €.
Prijatie navrhovaných VZN bude mať dopad na príjmy rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy
v závislosti od platnosti licencií vydaných Úradom pre reguláciu hazardných hier. Platnosť týchto
licencií je väčšinou do konca r. 2023-2024. Zákaz sa bude totiž týkať len nových žiadostí
o umiestnenie herne resp. kasína. Pre informáciu uvádzame, že na území hlavného mesta SR
Bratislavy sa k 31.12.2019 prevádzkovalo 89 herní a 6 kasín. Celkový počet technických zariadení
prevádzkovaných k 31.12.2019 bol 2651 (videohry, rulety, výherné prístroje, výherné prístroje
umiestnené v kasíne.
--Uznesenie MR č. 69/2020 zo dňa 08.09.2020
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s c h v á l i ť,
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, a návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o podmienkach
umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle predložených materiálov.
Hlasovanie
prítomní: 5

za : 5

proti :

0

zdržali sa : 0

nehlasovali: 1

---

Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom:
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s c h v á l i ť, 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, a návrh Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného
mesta SR Bratislavy v zmysle predložených materiálov.
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Hlasovanie
Prítomní:

4

za:

4

proti: 0

zdržal sa:

0

--Stanovisko Ekonomickej komisie:
Komisia ekonomická prerokovala uvedený návrh a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka s c h v á l i ť, 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, a návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta SR Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy
v zmysle predložených materiálov.
Hlasovanie
Prítomní:

9

za:

7

proti:

0

4

zdržali sa:

2

Návrh
všeobecné závazné nariadenie

hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného města SIovenskej
republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecné závazným nariadením
č. ... /2020
z..........2020

Městské zastupitel'stvo hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy podl'a § l l
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom městě
Slovenskej republiky Bratislavy v znění neskorších predpisov a § 79 ods. 7 zákona
č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o změně a doplnění niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o hazardných hrách") sa uznieslo na tomto všeobecné záváznom nariadení:

§1
Úvodně ustanovenie

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

§2
Zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier
Na území Bratislavy sa zakazuje prevádzkovať tieto hazardně hry:
a) stolové hry,

b) hazardně hry na výhemých přístroj och,
c) hazardně hry na terminálách videohier,

d) hazardně hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
e) hazardně hry na iných technických zariadeniach,
f) bingo,

okrem intemetových hi ér podl'a §30 zákona o hazardných hrách, počas dní stanovených
v zákone o hazardných hrách t. j. na Vel'ky piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania
statného smutku a aj počas týchto 12 dní v kalendárnom roku:
l.januára,

6. januára,

l. mája,

8. mája,

29. augusta,

l. septembra,

15. septembra,

l. novembra,

2. novembra,

26. decembra.

Vel'konocny pondělek,

5.júla,

§3
Přechodné ustanovenie

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

§4
Účinnost'

Toto nariadenie nadobúda účiiinosť l. januára 2021.

Ing. arch. Matúš Vallo
Primátor

Návrh
všeobecné závazné nariadenie

hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy
č. ... /2020
z..........2020

o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného města SIovenskej republiky
Bratislavy
Městské zastupitel'stvo hlavného města Slovenské] republiky Bratislavy podl'a § l l

ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národně] rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom městě
Slovenskej republiky Bratislavy v znění neskorších predpisov a § 15 ods. 5 a ods. 16 a § 79
ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o změně a doplnění niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o hazardných hrách") sa uznieslo na tomto všeobecné záváznom nariadení:

§1
Úvodně ustanovenie

Toto všeobecné závazné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje:
podmienky umiestňovania herní na území hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy

(ďalej len „Bratislava") podl'a osobitného předpisu1-'

§2
Podmienky umiestňovania herní

l) Hernu možno umiestniť len v týchto budovách2):
a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kulturu a na verejnú zábavu,

d) bytové domy, ak stým písemné vyjádří súhlas nadpolovičná váčšina všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
2) Herna nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach
sociálnych služieb pre děti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany dětí a

') § 15 ods. 5 a § 15 ods. 16 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o změně a doplnění niektorých
zákonov

2) § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znění zákona č. 237/2000 Z.z.
3) § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdělávání (školský zákon) a o změně a doplnění
niektorých
zákonov v znění neskorších predpisov.

4) § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdělávání (školský zákon)
a o změně

a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov.

5) § 17 ods l písm. a) zákona č. 157/2018 Z.z. o metrologii a o změně a dophiení niektorých zákonov.

sociálnej kurately, zariadeniach pře liečbu nelátkových závislostí, ubytovniach mládeže
a v budovách orgánov veřejné] moci.

3) Herna nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od

a) školy;3-* to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbomú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak
vykonává na pracovisku zamestnávatePa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak
sa žiak připravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b) školského zariadenia,4)
c) zariadenia sociálnych služieb pře děti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany dětí
a kurately,

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovně mládeže.

4) Herna nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herně.

5) Vzdialenosťou sa podl'a osobitného předpisu5-* rozumie pochódzková vzdialenosť medzi
najbližším vchodom do herně anajbližším vchodom do inej herně, budovy, školy,
školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pře děti a mládež, zariadenia
sociálnoprávnej ochrany dětí a sociálnej kurately, zariadenia pře liečbu nelátkových
závislostí a do ubytovně mládeže.

§3
Přechodné ustanovenie

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

§4
Zrušovacíe ustanovenie

Zmšuje sa všeobecné závazné nariadenie č. 12/2019 zo dna 24. 10. 2019 o prevádzkovaní
hazardných hier na území hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy

§5
Účinnost'
Toto nariadenie nadobúda účinnosť l . januára 2021.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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Dóvodová správa

Účelem navrhovaných všeobecné závazných nariadení (ďalej len „VZN") je rozdelenie
súčasne platného YZN č. 12/2019 zo dna 24.10.2019 o prevádzkovaní hazardných hier na
území hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy na dvě VZN t. j.
l. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného města Slovenskej
republiky Bratislavy (§14 ods. 11) o zákaze prevádzkovania hazardných hier počas dní
ustanovených týmto všeobecné závazným nariadením.
2. VZN o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného města Slovenskej republiky
Bratislavy podl'a §15 ods. 5 a § 15 ods. 16 zákona o hazardných hrách.

Podl'a § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o změně a doplnění niektorých
zákonov obec móže ustanovit' všeobecné závazným nariadením datumy dní počas ktorých
bude zakázané prevádzkovať hazardně hry podl'a § 4 ods. 2 písm. c) ae) ažh) a§ 5 ods. 12,
okrem internetových hier podl'a §30, najviac však 12 dní vkalendámom 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.
Podl'a § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách zákonov obec móže ustanovit' všeobecné
závazným nariadením uplatnenie podmienok podl'a:
§ 15 ods. 5, že herna nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov
od zákonem stanovených zariadení,
§15 ods. 16, že herna nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov
od inej herně.

Uplatněme týchto podmienok mé je časovo obmedzené zákonom o hazardných hrách, to
znamená, že sa nemusí přijímat' každoročně.
V nadváznosti na vyššie uvedené odporúčame zrušit' súčasne platné VZN č. 12/20129 o
prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy
a namiesto něho přijat' 2 nové VZN s účinnosťou od 1.1.2021.
Hlavně město Slovenskej republiky Bratislava málo vkalendámom roku 2017 příjem z
vybraných druhov hazardných hier (videohry, rulety, výhemé přístroje, výhemé přístroje v
kasínach) vo výške 2 090 625 €, v roku 2018 vo výške l 884 208 € a v roku 2019 vo výške
2 756 433 €.

Prijatie navrhovaných VZN bude mať dopad na příjmy rozpočtu Hlavného města SR
Bratislavy v závislosti od platnosti licencií vydaných Uradom pře reguláciu hazardných hier.
Platnost' týchto licencií je váčšinou do konca r. 2023-2024. Zákaz sa bude totiž týkat' len
nových žiadostí o ymiestnenie herně resp. kasina. Pře informáciu uvádzame, že na území
hlavného města SR Bratislavy sa k 31.12.2019 prevádzkovalo 89 herní a 6 kasin, Celkoyý
počet technických zariadení prevádzkovaných k 31.12.2019 bol 2651 (videohry, rulety,
yýhemé přístroje, výherně přístroje umiestnené v kasíne).

