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1. Dôvodovú správu 

 

2. 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. 
 

3. Návrh vyhodnotenia pripomienok mestských 

častí a pripomienok fyzických a právnických 

osôb 

Dôvod predloženia materiálu: 

Vyhodnotenie pripomienok mestských častí a pripomienok právnických a fyzických osôb 

Návrh záverov:       

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 

prerokovala a odporúča MsZ schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas 

dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

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. 6 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 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 kalendárnom roku. Ak obec prijme takéto všeobecne 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 1.1.2022.  

 

Prijatie navrhovaného 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 2 525 326 eur), t. j. 

výpadok oproti rozpočtu o cca 87 000 eur. V zrovnaní s rokom 2020 však tieto 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 

k zásadnej zmene tým, že sa úhrada odvodu odkladá do konca decembra 2021 ( § 30 oa ods. 1 

zákona) a nie tak, ako bolo tomu doteraz  t. j. 1. splátka k 30.4. a 2. splátka k 31.12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

všeobecne záväzné nariadenie  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

 

 

č. ... /2021 

z ..........2021 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave 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. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

uznieslo:  

 

                                         § 1 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje zákaz 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 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) hazardné hry na výherných prístrojoch, 

c) hazardné hry na termináloch videohier, 

d) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 

e) hazardné hry na iných technických zariadeniach, 

f) bingo, 

okrem internetových hier podľa osobitného predpisu1) počas týchto 12 dní v kalendárnom 

roku:    

 
1. januára,                                             6. januára,                                  Veľkonočný pondelok,  
1. mája,                                                 8. mája,                                       5. júla, 
29. augusta,                                          1. septembra,                              15. septembra,  
1. novembra,                                        2. novembra,                               26. decembra. 
 

 

_________________________________________________________ 

1 ) § 30 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 3 

 

Prechodné ustanovenie 

 

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať 

podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách. 

 

§ 4 

 

Účinnosť 

 

                           Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 

                     primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhodnotenie pripomienok mestských častí a pripomienok právnických a fyzických osôb 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č..../2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením 

 

1. Pripomienky mestských častí 

 

Návrh VZN bol zaslaný mestským častiam dňa 18.8.2021. V dňoch od prevzatia do 24.9.2021 

si mohli mestské časti uplatniť pripomienky.  

 

Do 27. septembra 2021 bolo doručených poštou alebo elektronickou poštou 10 vyjadrení 

k návrhu VZN, z toho 7 bolo bez pripomienok, 1 s pripomienkami a v ostatných 

vyjadreniach  bolo oznámené, že zasadnutia miestnych zastupiteľstiev sú konané až po 

tomto termíne.  

 

Vyhodnotenie pripomienok mestských častí  o zákaze prevádzkovania hazardných hier 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto 

všeobecne záväzným nariadením. 

 
 

Č. Dátum Pripomienkujúci Obsah V 

N 

Vyhodnotenie 

pripomienok 

Kom 

1. 8.9.2021 MČ - Vajnory Bez pripomienok    

2. 21.9.2021 MČ - Ružinov Bez pripomienok    

3. 21.9.2021 MČ - Jarovce Bez pripomienok    

4. 22.9.2021 MČ - Devín Bez pripomienok    

5. 23.9.2021 MČ - Dúbravka Bez pripomienok    

6. 24.9.2021 MČ – Devínska Nová Ves s ú h l a s í  s  p r i p o m i e n k a m i  

- v §2 uvedeného všeobecne 

záväzného nariadenia budú 

vypustené dni:    1. máj, 8. máj a       

1. september;  

 

- v §2 uvedeného všeobecne 

záväzného nariadenia budú vložené 

dni: Veľkonočná sobota, Veľkonočná 

nedeľa, a 17. november.  

 

N Odporúčame uvedenú 

pripomienku 

neakceptovať, vzhľadom 

na to, že ostatné mestské 

časti súhlasia 

s navrhovanými dňami 

vo VZN počas ktorých je 

zakázané prevádzkovať 

vybrané druhy 

hazardných hier. 

Súčasne podotýkame, že 

v minulosti pri 

vyhľadávacej činnosti 

boli herne počas týchto 

dní zatvorené. 

 

7. 27.9.2021 MČ – Rusovce Bez pripomienok    

8. 27.9.2021 MČ - Vrakuňa  Bez pripomienok    

9.  MČ – Nové Mesto Zasadnutie dňa 14.9.2021 – doposiaľ 

nezaslané  

   

10 30.8.2021 MČ – Podunajské Biskupice Zasadnutie dňa 28.9.2021    

11. 13.9.2021 MČ – Petržalka Zasadnutie dňa 28.9.2021    

12.  MČ – Rača Zasadnutie dňa 28.9.2021    

13.  MČ - Čunovo     

14.  MČ - Lamač Zasadnutie dňa 05.10.2021    

15.  MČ – Staré Mesto Zasadnutie dňa 28.9.2021    

16.  MČ – Záhorská Bystrica Zasadnutie dňa 28.9.2021    



17. 8.9.2021 MČ- Karlova Ves Zasadnutie dňa 28.9.2021    

 
     

2. Pripomienky fyzických osôb a právnických osôb 

 

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dňoch od 13.9.2021 do 21.10.2021. Fyzické osoby 

a právnické osoby si mohli uplatniť pripomienky v dňoch od 13.9.2021 do 24.09.2021. 

 

Do 24. septembra 2021 neboli doručené poštou alebo elektronickou poštou žiadne 

pripomienky. 

 

 

 

Poznámky:  

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej 

len „Zákon o hazardných hrách“  (v prípade iného uvádzaného zákona bude tento 

citovaný). 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy , 

ďalej len „VZN“ (v prípade iného VZN bude toto nariadenie citované). 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ďalej len „Mestské 

zastupiteľstvo“. 

Návrh vyhodnotenia V – vyhovelo, 

Návrh vyhodnotenia N – nevyhovelo, 

D – dôvod, 

Kom. – komisia. 

 

 (Upozornenie: prevod textu z dokumentov v PDF formáte bol uskutočnený strojovo. 

Originály PDF dokumentov sú k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení miestnych daní, 

poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

Blagoevova 9, 850 05 Bratislava). 

 

 


