
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 19.11.2015 
 

Memorandum o spolupráci 
a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 
171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

                                                       
 

november 2015 
 
 
 

 
 
Predkladateľ: 
 
JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Mgr. Martin Maruška 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
Mgr. Martin Katriak 
riaditeľ sekcie právnych činností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Memorandum 



 

Návrh  uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu  
 
 
1. 
berie na vedomie 
memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien 
zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
2.  
poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  
aby ako štatutárny zástupca hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podpísal memorandum 
o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 
Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Sekcia právnych činností na základe úloh, vyplývajúcich z pravidelnej porady p. primátora,  
iniciovala dňa 11.11.2015 o 13:00 hod. v budove Novej radnice pracovné rokovanie 
s predstaviteľmi/zástupcami jednotlivých mestských častí, za účelom prerokovania návrhu memoranda 
a s tým spojený jednotný návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovej dobe herní a kasín na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky, ktoré sa nahrádza formou vnútorného aktu – Smernice, 
na základe ktorej sa stanovujú pravidlá vo veci stanovísk a vyjadrení pri  umiestňovaní prevádzok 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Predmetného rokovania sa zúčastnili zástupcovia týchto mestských častí hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Nové mesto, Petržalka, 
Podunajské Biskupice, Ružinov, Staré mesto, Vajnory a Vrakuňa. 
 
V úvode stretnutia predniesol riaditeľ sekcie právnych činností právny výklad k návrhu memoranda 
o spolupráci medzi hlavným mestom Slovenskej republiky a jednotlivými mestskými časťami, 
ohľadom zjednotenia prevádzkovej doby prevádzkarní hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je návrh jednotného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 
upravuje zjednotenie postupu mestských častí pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení 
upravujúcich pravidlá prevádzkovej doby prevádzkarní a herní. 
 
 V tejto súvislosti riaditeľ sekcie právnych činností ďalej navrhol neprijať toto memorandum, 
z dôvodu možného napádania navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia orgánmi dozoru 
prokuratúry, s poukazom na už existujúce protesty prokurátora v uvedenej problematike z iných miest, 
z dôvodu ich nezákonnosti s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. 
 
 Z uvedeného dôvodu predložil návrh prijatia Smernice, ako vnútorného aktu hlavného mesta 
Bratislavy, k udeľovaniu stanovísk  pri umiestňovaní nových prevádzok stávkových kancelárií, binga 
a vyjadrení k umiestneniu nových prevádzok kasín, technických zariadení obsluhovaných priamo 
hráčmi alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorá jasne vymedzuje  podmienky, na základe ktorých hlavné mesto  vydá 
stanovisko, príp. vyjadrenie pre umiestnenie prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Zároveň riaditeľ sekcie právnych činností požiadal jednotlivých zúčastnených zástupcov, aby udelili 
k návrhu Smernice interakciu a pripojili k nej vlastné návrhy a právne názory pre jej prijatie, ako aj 
poukázal na nutnosť iniciovania legislatívnych zmien v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Následne boli jednotliví zástupcovia vyzvaní k prednesom ich návrhov a pripomienok k  uvedenej 
téme. Na konci predmetnej diskusie riaditeľ sekcie právnych činností skonštatoval, že legislatívno-
právne oddelenie hlavného mesta SR Bratislavy pripraví návrh memoranda o spolupráci 
a spoločnom postupe hlavného mesta a jednotlivých mestských častí, v nadväznosti na prijatie 
Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení 
pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy s iniciovaním legislatívnych zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 

Legislatívno-právne oddelenie týmto predkladá memorandum o spolupráci a spoločnom postupe 
hlavného mesta a jednotlivých mestských častí, v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s iniciovaním 
legislatívnych zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 



MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
 

a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie  
legislatívnych zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

medzi 
 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy 
                                           zastúpené primátorom Ivom Nesrovnalom 

 
a 
 

 
Mestská časť Bratislava –Devín                               Mestská časť Bratislava- Čunovo 
zastúpená starostom                                      zastúpená starostom  
     
Mestská časť Devínska Nová Ves         Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
zastúpená starostom                                                   zastúpená starostom 
 
Mestská časť Bratislava- Karlova Ves         Mestská časť Bratislava- Jarovce 
zastúpená starostkou                                                    zastúpená starostom 
 
Mestská časť Bratislava- Nové Mesto                       Mestská časť Bratislava- Lamač 
zastúpená starostom                                                    zastúpená starostom 
 
Mestská časť Bratislava- Podunajské Biskupice       Mestská časť Bratislava- Petržalka  
zastúpená starostom                                                    zastúpená starostom  
 
Mestská časť Bratislava - Rača                                  Mestská časť Bratislava- Rusovce 
zastúpená starostom                                                     zastúpená starostom 
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov                            Mestská časť Bratislava- Staré Mesto 
zastúpená starostom                                                     zastúpená starostom 
 
Mestská časť Bratislava – Vajnory                             Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 
zastúpená starostom                                                      zastúpená starostom 
 
Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica 
zastúpená starostom 
 

 
/ďalej len „strany“/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PREAMBULA 
 

Strany, uvedomujúc si problematiku  prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj s tým spojenú nedostačujúcu zákonnú legislatívu 
a vymedzenie právneho rámca pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok 
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa dohodli na prijatí tohto 
memoranda o spolupráci a spoločnom postupe formou prijatia Smernice hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy k udeľovaniu stanovísk  pri umiestňovaní nových prevádzok stávkových 
kancelárií, binga a vyjadrení k umiestneniu nových prevádzok kasín, technických zariadení 
obsluhovaných priamo hráčmi alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Toto memorandum zároveň posilňuje prebiehajúcu 
petíciu pod názvom „Petícia za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu bez hazardných hier.“ 

 Toto memorandum bude zároveň slúžiť ako jeden z nástrojov na iniciovanie legislatívnych 
zmien v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok I 
 

1. Vyššie uvedené strany, ako strany tohto memoranda, sa dohodli na spoločnom pracovnom 
rokovaní dňa 11.11.2015 na prijatí vnútorného aktu  hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy- Smernice - k udeľovaniu stanovísk  pri umiestňovaní nových prevádzok 
stávkových kancelárií, binga a vyjadrení k umiestneniu nových prevádzok kasín, technických 
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní 
videohier na území hlavného mesta Slovenskej republiky.  

2. Smernica hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, má upravovať postup a činnosti, 
ktoré vyplývajú zo zákona č. 171/2015 z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri 
umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky, ako 
aj  vymedzenie podmienok, za ktorých strany tohto memoranda vydajú stanovisko, príp. 
vyjadrenie pre umiestnenie prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

3. Strany sa dohodli, že ciele tohto memoranda je možné dosiahnuť vzájomnou podporou 
a spoluprácou. 

 
 

Článok II 
Metódy spolupráce 

 
1. Strany vyhlasujú, že pri dosahovaní cieľov tohto memoranda budú voči sebe vystupovať 

ústretovo a budú zohľadňovať toto memorandum pri vydávaní stanovísk a vyjadrení pri 
umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky. 

2. Strany potvrdzujú, že pri napĺňaní cieľov tohto memoranda budú postupovať v súlade so 
Smernicou hlavného mesta Slovenskej republiky a budú vynakladať spoločné úsilie pre 
iniciovanie legislatívnych zmien v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyvíjať podporu pre 
prebiehajúcu petíciu pod názvom: „Petícia za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 

bez hazardných hier.“ 
 

 
 

 
 
 
 



Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
Signatári berú na vedomie, že toto memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na 
prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení 
pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ako aj iniciovanie legislatívnych zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prejavom ich vážnej vôle 
a napomôže tak spolu s prebiehajúcou petíciou k absolútnemu plošnému vylúčeniu všetkých druhov 
technických a živých hier z celého územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa......... 
 
 
 

 

 

 

 

 


