
 

Vyhodnotenie pripomienok mestských častí  

 

 
P. 

č. 

dátum Mestská časť Pripomienka Vyhodnotenie 

1. 3.6.2019 Staré Mesto Odporúča zmeniť § 4 Prechodné ustanovenie nariadenia 

nasledovne: 

1) Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola 

udelená individuálna licencia na prevádzkovanie 

hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto 

nariadenia sa toto nariadenie nevzťahuje do skončenia 

platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

2) Ustanovenie § 2 ods. 2 tohto nariadenia sa nevzťahuje 

na herne umiestnené pred 28. februárom 2019. 

 

 

Pripomienku uvedenú pod bodom 1) odporúčame akceptovať 

a doplniť § 4 VZN o predmetný bod. Z ustanovenia je jasné, že 

udelené licencie pred nadobudnutím účinnosti VZN sú platné 

a VZN sa na nich nevzťahuje.  

 

Ustanovenie uvedené v bode 2) neodporúčame akceptovať. 

Podľa nášho názoru to vyplýva už z doplneného bodu 1). Licencie 

sa vydávajú na herne t. j. nariadenie sa bude týkať len novo 

umiestňovaných herní. 

 

Súčasne odporúčame ponechať pôvodné ustanovenie § 4 VZN pod 

bodom 2) z dôvodu, že v novom zákone sú zahrnuté aj ďalšie dni 

počas ktorých je zakázané prevádzkovať hazardné hry ako aj iné 

podmienky prevádzkovania hazardných hier. 

 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme znenie § 4 VZN nasledovne: 

1) Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená 

individuálna licencie na prevádzkovanie hazardnej hry pred 

nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa toto nariadenie 

nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

2) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby 

platnosti licencie dodržiavať podmienky stanovené zákonom 

o hazardných hrách. 

 

2. 5.6.2019 Karlova Ves Súhlasí s návrhom VZN  

3. 6.6.2019 Rusovce Súhlasí s návrhom VZN  
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4. 7.6.2019 Ružinov Súhlasí s návrhom VZN  

5. 13.6.2019 Nové Mesto Súhlasí s návrhom VZN  

6. 13.6.2019 Petržalka Odporúča zmeniť názov a znenie § 3 nasledovne: 

 

§3 

Zákaz prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier 

 

Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa 

zakazuje prevádzkovať hazardné hry uvedené v § 4 ods. 2 písm. 

c) a e) až h) a § 5 ods. 12 okrem internetových hier podľa § 30 

zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) 

v nasledujúce dni kalendárneho roka 2020: 

a) 1. januára, 

b) 6. januára, 

c) Veľkonočný pondelok, 

d) 1. mája,  

e) 8. mája, 

f) 5. júla, 

g) 29. augusta, 

h) 1. septembra, 

i) 15. septembra, 

j) 1. novembra, 

k) 2. novembra a 

l) 26. decembra.   

 

Pripomienku pokiaľ ide o názov § 3 odporúčame akceptovať aj 

napriek tomu, že pre jednoznačnosť a zrozumiteľnosť sú vybrané 

druhy hazardných hier uvedené vo VZN. Slovo „niektorých“ 

odporúčame nahradiť slovom „vybraných“ 

 

Pripomienku neodporúčame akceptovať vzhľadom k tomu, že 

podľa nášho názoru je VZN platné počas celého obdobia jeho 

platnosti a nie len pre kalendárny rok 2020. Ustanovenía zákona § 

14 ods. 11 ako aj § 79 ods. 7 je potrebné dať do súvisu s  § 99 ods. 

43 podľa ktorého mohla obec ustanoviť VZN zákaz 

prevádzkovania hazardných hier počas 6 dní v prípade, že by 

takéto VZN prijala do 31. mája 2019 s účinnosťou najskôr od 15. 

júna 2019.  

7. 19.6.2019 Podunajské 

Biskupice 

Súhlasí s návrhom VZN s pripomienkou doplniť dni, počas 

ktorých sa zakazuje prevádzkovanie hazardných hier na území 

hlavného mesta o sviatky „Veľký piatok“ a „Veľkonočná 

nedeľa“. 

Prevádzkovanie vybraných druhov hazardných hier počas dňa 

„Veľký piatok“ je zakázané zo zákona (§14 ods. 10 písm. a)). 

Zákaz prevádzkovania hazardných hier aj počas „Veľkonočnej 

nedele“ je možné len v prípade, že niektorý z navrhovaných dní vo 

VZN bude nahradený (VZN môže zakázať maximálne 12 dní 

v kalendárnom roku - § 14 ods.11).  

8. 20.6.2019 Jarovce Súhlasí s návrhom VZN  
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9. 21.6.2019 Lamač 

 

Súhlasí s návrhom VZN  

10. 25.6.2019 Devínska Nová Ves 

 

Súhlasí s návrhom VZN  

11. 27.6.2019 Čuňovo 

 

Súhlasí s návrhom VZN  

12. 

 

5.6.2019 Vrakuňa Súhlasí s návrhom VZN   

13. 

 

 Devín Nepredložili pripomienky  

14.  Dúbravka Nepredložili pripomienky  

15.  Rača Nepredložili pripomienky  

16.  Vajnory Nepredložili pripomienky  

17.  Záhorská Bystrica Nepredložili pripomienky  

  Súhrn 

 

Zo 17 mestských častí predložilo stanovisko k návrhu VZN 12 

mestských častí, z toho 3 mestské časti s pripomienkami, 9 

mestských častí nemalo k návrhu VZN žiadne pripomienky a 5 

mestských častí nepredložilo žiadne stanovisko k návrhu VZN. 

 

 


