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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.       s ú h l a s í 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

B.      o d p o r ú � a 

Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi

oznámi� stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov primátorovi 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

        T: ihne� po podpise uznesenia 



Dôvodová správa 

D�a 15.05.2019 bol na Miestny úrad mestskej �asti Bratislava-Ružinov doru�ený list 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo d�a 26.04.2019, ktorým požiadal starostu 
mestskej �asti Bratislava-Ružinov v súlade s „Pravidlami pre prípravu, schva�ovanie 
a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení dodatku �. 1 a 2“ (�alej len „Pravidlá“) o zaujatie stanoviska Miestneho 
zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len „MZ“) k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (�alej len „návrh 
VZN“). 

Pod�a § 5 ods. 1 Pravidiel primátor požiada starostu mestskej �asti o zaujatie 

stanoviska miestneho zastupite�stva k návrhu nariadenia. Ak starosta neoznámi 

primátorovi do jedného mesiaca odo d�a požiadania stanovisko miestneho zastupite�stva, 

má sa za to, že miestne zastupite�stvo nemá pripomienky. 

V zmysle vyššie uvedeného predkladáme návrh VZN na rokovanie miestneho 
zastupite�stva k zaujatiu stanoviska v lehote do jedného mesiaca odo d�a doru�enia žiadosti 
primátora. 

Vzh�adom na termín doru�enia (15.05.2019) listu primátora s návrhom VZN a lehotu 
na zaslanie (oznámenie) stanoviska MZ primátorovi predkladaný materiál nebol predložený 
na rokovanie Miestnej rady. 

K obsahu návrhu VZN v zmysle priloženej dôvodovej správy stru�ne uvádzame 
nasledovné: 

Národná rada Slovenskej republiky prijala d�a 29. januára 2019 nový zákon 
�. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ú�innos�ou 
od 01.03.2019 (�alej len „zákon o hazardných hrách“).  

V nadväznosti na novoprijatú právnu úpravu v oblasti hazardných hier a z nej 
vyplývajúce pôsobnosti obce hlavné mesto SR Bratislava predstavilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

Ú�elom navrhovaného VZN pod�a priloženej dôvodovej správy je vo verejnom 
záujme obmedzi� riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a vytvori� podmienky 
na ochranu verejného poriadku. 

 V zmysle zákona o hazardných hrách je v kompetencii obce pristúpi� k úprave 
podmienok a �iasto�nému obmedzeniu prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom 
prijatia VZN.  

Predložený návrh VZN upravuje podmienky umiest�ovania herní na území hlavného 
mesta a zákaz prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta po�as dní  
ustanovených týmto nariadením (najviac 12 dní v kalendárnom roku) nad rámec zákonnej 



úpravy pod�a § 79 ods. 6 a 7 zákona o hazardných hrách a to uplatnením ustanovených 
podmienok zákona o hazardných hrách pod�a: 
� § 15 ods. 5, že her�a nesmie by� umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov 

od zákonom ustanovených zariadení, 
� § 15 ods. 16, že her�a nesmie by� umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov 

od inej herne, 
� § 14 ods. 11 o zákaze prevádzkovania hazardných hier po�as dní ustanovených 

všeobecne záväzným nariadením obce (pre platnos� zákazu v roku 2020 je potrebné prija�
VZN do 31. októbra 2019). 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme Miestnemu zastupite�stvu mestskej �asti 
Bratislava-Ružinov prija� súhlasné stanovisko s predloženým návrhom VZN hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
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