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Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré je obec v súlade s novou právnou úpravou oprávnená prijať

ÚVOD

Tento rok bol v Národnej rade SR schválený zákon č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazarde“), ktorý nahrádza a ruší jestvujúci zákon č. 171/2005 Z.z. 

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

zákon zavádza niektoré zmeny týkajúce sa obcí na úseku povoľovania hazardných hier, platenia odvodu z 

hazardných hier a vydávania všeobecne záväzných nariadení obcou v tejto oblasti. V tomto newsletteri si 

Vám dovoľujeme predložiť prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa obcí na tomto úseku.

Budeme radi, ak Vám uľahčia orientáciu v platnej legislatíve a pomôžu v ďalšej práci so zákonom. Preto 

je súčasťou dokumentu aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia a prehľad kompetencií obce na tomto 

úseku. V dokumente zároveň dávame do pozornosti novozriadený Úrad pre reguláciou hazardných hier a 

tiež informácie z hľadiska požiadaviek obyvateľov definovaných v petícii vrátane problematiky udeľovania 

individuálnych licencií a odvodu prevádzkovateľa hazardných hier. 

1. VZN upravujúce zákaz prevádzkovania 
hazardných hier v určených dňoch počas 
kalendárneho roka

(vzor č. 1 v prílohe tohto newslettera)

Podľa § 14 ods. 10 zákona o hazarde  sa prevádzkovanie hazardných hier okrem internetových hazardných hier, 

prevádzkovania číselnej lotérie vrátane jej doplnkovej hry, ktorú národná lotériová spoločnosť prevádzkuje v 

spolupráci so zahraničnými prevádzkovateľmi hazardných hier a okrem zverejňovania výsledkov hazardných 

hier sa zakazuje vykonávať 

a) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,

b) v čase trvania štátneho smútku,

c) mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky. 

Obdobná právna úprava platila aj do 1.3.2019. Avšak zákonom o hazarde bola v § 14 ods. 11 doplnená 

kompetencia obce prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým obec zakáže prevádzkovanie hazardných 

hier podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až  h) a § 5 ods. 12, t.j. nasledujúcich hazardných hier:

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,

g) bingo,

(okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazarde) 

aj počas dní ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení. 
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Obec môže týmto spôsobom zakázať 

prevádzkovanie hazardných hier najviac 12 

dní v kalendárnom roku na území obce. 

Podmienky tohto VZN spresňuje ustanovenie 

§ 79 ods. 7 zákona o hazarde. Vo VZN musí 

obec stanoviť dátumy dní, počas ktorých 

bude prevádzkovanie hazardných dní 

zakázané. Ak obec prijme takéto VZN musí 

ho schváliť do 31. októbra a takto schválené 

VZN bude platiť v priebehu nasledujúceho 

kalendárneho roka.

To znamená, že obec nemôže prijať VZN v zmysle tohto 

ustanovenia so všeobecnou lehotou platnosti, ale 

VZN zo zákona platí iba počas jedného kalendárneho 

roka. Uvedené obmedzenie je spojené najmä so 

skutočnosťou, že dni určené vo VZN nemusia byť len 

štátne alebo cirkevné sviatky, ale obec môže určiť 

napr. aj významný pamätný deň obce (napr. okrúhle 

výročie prvej písomnej zmienky, ... ) prípade aj viac po 

sebe nasledujúcich dní, kedy sa bude na území obce 

konať podujatie, ktoré by činnosťou herní mohlo byť 

ovplyvnené.  Rozhodnutie o určení počtu dní, t.j. či 

využije obec oprávnenie obmedziť hazard počas 1, 

viacerých alebo všetkých 12 dní, a ktoré dni si zvolí 

je výlučne na posúdení obce. 

Upozorňujeme, že vo VZN obec nie je oprávnená 

rozširovať alebo zužovať vyššie špecifikované 

hazardné hry (ich výpočet v zákone je taxatívny a 

schválené VZN sa vzťahuje vždy na všetky tieto 

hazardné hry) a zároveň nie je oprávnená územne 

obmedziť platnosť tohto VZN len na určitú časť obce, 

ale platí vždy pre celé územie obce.

Zverejnenie tohto návrhu  VZN na úradnej tabuli je 

obec povinná oznámiť do 5 dní od jeho vyvesenia 

novozriadenému Úradu pre reguláciu hazardných 

hier (https://www.urhh.sk/) a následne po schválení 

tohto VZN v zastupiteľstve je obec povinná do 5 

dní od schválenia oznámiť túto skutočnosť úradu s 

uvedením dátumu účinnosti VZN. Zároveň je obec 

povinná informovať úrad aj o každej zmene tohto 

VZN alebo o jeho zrušení vždy do 5 dní od kedy k 

zmene alebo zrušeniu došlo. 

Úrad pre reguláciu hazardných hier zverejní 

informáciu o prijatí tohto VZN na svojom webovom 

sídle najneskôr do 10. novembra. V prípade, ak 

zverejnenie a schválenie VZN podľa § 79 ods. 7 

obec neoznámi v lehotách podľa predchádzajúceho 

odseku a úrad informáciu o prijatí tohto VZN nezverejní 

na svojej stránke do 10. novembra,   nebude sa na 

VZN pri prevádzkovaní hazardných hier na území 

obce počas dní určených vo VZN prihliadať, a to 

napriek skutočnosti, že VZN bolo riadne schválené 

v zastupiteľstve. Z tohto dôvodu odporúčame aj 

skontrolovať splnenie povinnosti zo strany Úradu pre 

reguláciu hazardných hier – zverejnenie informácie o 

prijatí VZN na webovej stránke úradu.

UPOZORNENIE

V roku 2019 bolo možné prostredníctvom VZN  podľa prechodných ustanovení zákona určiť najviac 6 dní do 

konca roka 2019, pričom toto VZN museli obce a mestá prijať najneskôr do 31.5.2019 s účinnosťou najskôr 

od 15.6.2019. Pre rok 2020 je potrebné VZN prijať do 31.10.2019, tak ako je uvedené vyššie.  

3
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2. VZN obmedzujúce vzdialenosť umiestňovania 
herní od určených budov alebo od iných herní na 
území obce

Podľa § 15 ods. 3 a § 16 ods. 3 zákona o hazarde (obdobne ako tomu bolo aj v doterajšej právnej úprave) 

herňa alebo kasíno nesmú byť umiestnené v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych 

služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre 

liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách orgánov 

verejnej moci. 

Podľa § 15 ods. 5 zákona o hazarde môže obec všeobecne záväzným nariadením určiť, že herňa (nie kasíno)

nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 

a) školy1, to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na 

pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme 

duálneho vzdelávania, 

b) školského zariadenia, 

c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately,

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

e) ubytovne mládeže. 

Vzdialenosťou sa podľa zákona rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a 

najbližším vchodom do vyššie špecifikovaných budov. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom. 

Podrobnejšie podmienky tohto VZN sú upravené v § 79 ods. 6 zákona o hazarde. Pokiaľ obec schváli takéto 

VZN, na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia pred nadobudnutím 

účinnosti tohto VZN, sa obmedzenia vo VZN nevzťahujú a jeho prevádzkovanie herne napriek nedodržaniu 

stanoveného odstupu nie je dotknuté. Avšak ak obec takéto VZN prijme, prevádzkovateľovi jestvujúcej herne 

zaniká opcia na predĺženie licencie podľa zákona vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, 

ktorá takéto VZN prijala, t.j. pri opakovanom udeľovaní licencie už prevádzkovateľ nebude spĺňať podmienky 

na jej udelenie, pokiaľ nezmení miesto prevádzkovania herne.  

Opätovne aj pri tomto VZN platí že, zverejnenie tohto návrhu  VZN na úradnej tabuli je obec povinná oznámiť 

do 5 dní od jeho vyvesenia novozriadenému Úradu pre reguláciu hazardných hier a následne po schválení 

tohto VZN v zastupiteľstve je obec povinná do 5 dní od schválenia oznámiť túto skutočnosť úradu s uvedením 

dátumu účinnosti VZN. Zároveň je obec povinná informovať úrad aj o každej zmene tohto VZN alebo o jeho 

zrušení vždy do 5 dní od kedy k zmene alebo zrušeniu došlo.

(vzor č. 2 v prílohe tohto newslettera)

A) Územné obmedzenie umiestňovania herne od určených budov

 1 Školou sa rozumejú druhy škôl tvoriace sústavu škôl, a to - materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, stredná 
športová škola, konzervatórium, škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná umelecká škola, 
jazyková škola
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V prípade, ak zverejnenie, schválenie, zmena alebo zrušenie VZN nebudú oznámené úradu riadne a v lehotách 

podľa odseku vyššie, na VZN úrad pri udeľovaní licencií nebude prihliadať. Úrad na svojom webovom sídle 

oznamuje informáciu o prijatí, zmene alebo zrušení tohto VZN.

Ďalšie územné obmedzenie umiestnenia herne je 

obec oprávnená určiť vo VZN podľa § 15 ods. 16 

zákona o hazarde. V súlade s týmto ustanovením 

môže obec VZN určiť, že na jej území herňa (nie 

kasíno) nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti 

menej ako 200 metrov od inej herne.

Na rozdiel od VZN prijatého podľa § 15 ods. 5 v 

spojení s § 79 ods. 6 zákona o hazarde (t.j. územné 

obmedzenie na umiestnenie herne podľa písm. a) 

vyššie) prijatie, zmena alebo  zrušenie  tohto VZN sa 

úradu neoznamuje, úrad o tomto VZN neinformuje 

na svojej webovej stránke. Rovnako tak o tomto 

VZN obec nevydáva vyhlásenie pre účely konania o 

udelení individuálne licencie. Sme však toho názoru, 

že na podmienky určené v tomto VZN by mala 

obec prihliadať minimálne v súvislosti s vyjadrením  

obce v konaniach o udelení individuálnej licencie 

podľa § 56 a nasl. zákona o hazarde.  Uvedený 

rozpor umiestnenia herne s VZN môže byť jedným z 

dôvodov, pre ktoré obec vydá nesúhlasné vyjadrenie 

s umiestnením herne na jej území. 

POZNámka Z PRaxE

V praxi sa môžete stretnúť s viacerými problémami pri určovaní dodržania vzdialenosti umiestnenia vchodu 

herne od budov podľa VZN, napr. herňa má 2 vchody, z ktorých 1 nespĺňa vzdialenosť 200 m od budovy 

školy, škola má 2 vchody, z ktorých 1 – určený pre personál je bližšie ako 200 m od vchodu do herne, a pod.. 

V takýchto prípadoch, odporúčame vo vyjadrení k umiestneniu herne v súlade s VZN uviesť všetky sporné 

skutočnosti, pre ktoré umiestnenie herne považujete za rozporné s VZN, pričom s týmito skutočnosťami by 

sa mal Úrad pre reguláciu hazardných hier  vysporiadať pri rozhodovaní o udelení individuálnej licencie.

B) územné obmedzenie umiestňovania herní navzájom

UPOZORNENIE

Pokiaľ obec takéto VZN prijme, nevzťahuje sa na herne umiestnené (hoci aj v rozpore s týmto VZN) na území 

obce pred 28. februárom 2019, a to aj v prípade, ak sa rozhoduje o opakovanom udelení licencie po prijatí 

VZN. 

5
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Obdobne ako podľa právnej úpravy platnej do 1.3.2019 môže obec podľa § 79 ods. 3 a ods. 4 prijať VZN, v 

ktorom určí, že

1)na jej území nemožno umiestniť herňu v nasledujúcich budovách:

a) hotely, motely a penzióny a/alebo

b) budovy pre obchod a služby a/alebo

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu  a/alebo 

d) bytové domy, ak s tým vysloví súhlas nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 

dome. 

2) na jej území nemožno umiestniť kasíno v nasledujúcich budovách:

a) hotely, motely a penzióny a/alebo

b) budovy pre obchod a služby a/alebo

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.

Pokiaľ obec prijme toto VZN, tak obmedzenie umiestnenia herne alebo kasína sa môže vzťahovať len na 

niektoré druhy budov podľa písm. a), b) c) alebo d) (v prípade herní)/a), b) alebo c) (v prípade kasín) alebo 

ich kombinácii alebo vo všetkých vyššie uvedených budovách. To znamená, že vo VZN obec nemôže napr. 

určiť že herňu alebo kasíno nemožno umiestniť v hoteloch, ale v penziónoch a moteloch áno. Zákaz platí 

vždy pre všetky druhy budov uvedené v konkrétnom písmene. Rovnako tak VZN nemusí obmedzovať herne 

aj kasína súčasne, obec sa môže rozhodnúť na základe petície obmedziť len herne. 

VZN môže obec prijať iba v prípade, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný 

poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov oprávnených 

voliť do orgánov samosprávy obce. Osobitný zákon o hlavnom meste SR Bratislave a osobitný zákon o meste 

Košice môžu pre podporu petície určiť nižší počet obyvateľov oprávnených voliť do orgánov obce, najmenej 

však 15%, to neplatí ak tieto mestá v štatútoch prenesú pôsobnosť v oblasti hazardných hier na mestské 

časti.  Podkladom pre prijatie VZN by mala byť nielen petícia, v ktorej sa obyvatelia sťažujú na narúšanie 

verejného poriadku, ale narušenie verejného poriadku by malo byť aj preukázané (napr. záznamy o zásahoch 

obecnej polície, a pod.). 

Pokiaľ obec toto VZN prijme, obmedzenie sa nevzťahuje na prevádzkovateľov hazardnej hry, ktorému bola 

vydaná individuálna licencia pred účinnosťou tohto VZN, a to až do uplynutia platnosti tejto individuálnej 

licencie. Zároveň prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia na opakované vydanie individuálnej licencie 

na území obce. 

3. VZN obmedzujúce umiestňovanie herne alebo 
kasína na území obce prijaté na základe petície 
obyvateľov

(vzor č. 3 v prílohe tohto newslettera)
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UPOZORNENIE Na PRECHODNÉ USTaNOVENIa

Všeobecne záväzné nariadenia vydané podľa zákona č. 171/2005 Z.z. zostávajú v platnosti. 

Podľa nového zákona o hazarde, obce už nevydávajú žiadne individuálne licencie na prevádzku hazardných 

hier (podľa zákona č. 171/2005 obce vydávali individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier 

prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na území obce za podmienok ustanovených zákonom). 

Individuálne licencie vydáva novovytvorený Úrad pre reguláciu hazardných hier. 

Obce na účely konaní o udelení licencie vydávajú vyjadrenia2 :

Obdobne aj pri tomto VZN platí že, zverejnenie tohto 

návrhu  VZN na úradnej tabuli je obec povinná 

oznámiť do 5 dní od jeho vyvesenia novozriadenému 

Úradu pre reguláciu hazardných hier a následne po 

schválení tohto VZN v zastupiteľstve je 

obec povinná do 5 dní od schválenia 

oznámiť túto skutočnosť úradu s 

uvedením dátumu účinnosti VZN. 

Zároveň je obec povinná informovať 

úrad aj o každej zmene tohto VZN alebo 

o jeho zrušení vždy do 5 dní od kedy k 

zmene alebo zrušeniu došlo. 

V prípade ak zverejnenie, schválenie, 

zmena alebo zrušenie VZN nebudú 

oznámené úradu riade a v lehotách 

podľa odseku vyššie na VZN úrad pri 

udeľovaní licencií nebude prihliadať. Úrad na svojom 

webovom sídle oznamuje informáciu o prijatí, zmene 

alebo zrušení tohto VZN. 

V prípade, ak sa s podpismi pod petíciu začalo pred 

1.3.2019, takto vyzbierané podpisy je možné použiť 

ako podklad k prijatiu VZN aj podľa aktuálne platnej 

právnej úpravy. Upozorňujeme, že pri príprave 

podkladov na schvaľovanie VZN na základe petície 

obyvateľov, by mala obec dôkladne skúmať, či petíciu 

podpísal dostatočný počet osôb a vylúčiť podpisy tých 

osôb, ktoré nespĺňajú zákonné podmienky , t.j. osoby 

ktoré nie sú oprávnené voliť do orgánov samosprávy 

obce, ktorej sa petícia týka. 

UDEĽOVANIE LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER

 » k umiestneniu technických zariadení na území obce, 

 » k umiestneniu kasína na území obce,

a súhlasy3

 » s prevádzkovaním binga na území obce a s umiestnením takejto prevádzky na území obce,

 » s prevádzkovaním kurzových stávok v herni alebo prevádzke.
 2 podľa § 59 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 písm. i), § 61 ods. 1 písm. l ) zákona o hazarde
 3 podľa § 56 písm. c), § 58 ods. 1 písm. d), § 63 ods. 1 písm. g)
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V prípadoch, ak obec vydáva vyjadrenie (podrobný prehľad vyjadrení a súhlasov vydávaných obcou na 

základe žiadosti žiadateľa o vydanie licencie tvorí prílohu č. 4 tohto newslettera) do konaní týkajúcich sa 

vydania individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v herni, vyjadruje sa  aj ku skutočnosti, 

8

 » či má vydané VZN podľa § 79 ods. ods. 3 alebo ods. 4 zákona o hazarde (t.j. VZN prijaté na základe  

 petície obyvateľov obce, ktorou sa sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním  

 hazardných hier), pozn. toto vyjadrenie obec dáva aj v prípade udeľovania individuálnej licencie pre  

 kasína,

UPOZORNENIE:

Podľa právnej úpravy platnej do 1.3.2019 v konaní o udelenie licencie žiadateľ sám písomne vyhlasoval, že 

obec nemá prijaté takéto VZN, vyjadrenie obce či takéto VZN má prijaté sa nepredkladalo. 

 » či majú vydané VZN  podľa § 79 ods. 6 zákona o hazarde (t.j. VZN obmedzujúce umiestnenie herne od  

 určených budov vo vzdialenosti menšej ako 200 m), ak obec v tomto vyjadrení skonštatuje, že  

 navrhovaná adresa herne nie je v súlade s takto prijatým VZN, v takejto herni nemôže byť  

 prevádzkovateľovi povolené prevádzkovanie hazardnej hry. 

UPOZORNENIE:

Hoci bolo pri schvaľovaní zákona o hazarde na základe pozmeňovacieho návrhu doplnená aj možnosť 

obce prijať VZN, ktorým obmedzí umiestnenie herne vo vzdialenosti menšej ako 200 m od inej herne v 

ustanoveniach upravujúcich obsah vyjadrenia obce v konaní o udelení licencie na prevádzku hazardných 

hier zákon na toto VZN neodkazuje. Napriek uvedenému by však podľa nášho názoru, v prípade ak obec 

takéto VZN prijme,  mala vo vyjadrení k umiestneniu herne, resp. technických zariadení na jej území uviesť 

aj prípadný nesúlad umiestnenia herne nielen od určených budov, ale aj od inej herne.

Vyššie špecifikované súhlasy a vyjadrenia obce 

predkladá Úradu pre reguláciu hazardných hier 

žiadateľ o udelenie licencie, to znamená, že obce 

tieto vydávajú žiadateľovi. Pokiaľ žiadateľ o vydanie 

licencie na prevádzkovanie hazardných hier požiada 

obec o súhlas alebo vyjadrenie, vo vzťahu k splneniu 

podmienok určených vo VZN obmedzujúcom 

umiestnenie herní je potrebné v žiadosti ale aj vo 

vyjadrení alebo súhlase vydanom obcou najmä 

presne špecifikovať adresu herne alebo kasína, ktoré 

majú byť na území obce na základe individuálnej 

licencie umiestnené. 

Aj v prípade, ak obec ktorékoľvek alebo žiadne z 

vyššie špecifikovaných obmedzujúcich VZN prijaté 

nemá vo vyjadrení len skonštatuje túto skutočnosť, 

t.j. aj v tomto prípade musí na základe žiadosti 

vyjadrenie k prijatiu VZN  vydať. 

Pokiaľ obec vydá nesúhlas alebo záporné vyjadrenie 

k umiesteniu herne alebo kasína na jej území, je 

potrebné tento nesúhlas alebo záporné vyjadrenie aj 

riadne zdôvodniť.
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ODVOD PREVÁDZKOVATEĽA HAZARDNÝCH HIER
Obdobne, ako v súlade s právnou úpravou platnou do 28.02.2019, prevádzkovatelia hazardných hier 

uhrádzajú odvod do štátneho rozpočtu, resp. v niektorých prípadoch do štátneho rozpočtu aj rozpočtu 

obce. Príjmami z odvodov sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, 

rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, 

výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva. 

Výška odvodov uhrádzaných do rozpočtu obce:

 » Bingo – 0,5% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka binga,

 » Stávkové hry, ktorými sú kurzové stávky prevádzkované v herni a v prevádzkach – 0,5% z hernej istiny  

 do rozpočtu obce, v ktorej sa herňa alebo prevádzka nachádza,

 » Stolové hry a technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v kasíne – 3% z výťažku do rozpočtu  

 obce v ktorej sa kasíno nachádza,
Tieto odvody uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry obci mesačne do 25 dňa po skončení kalendárneho 

mesiaca na základe mesačného vyúčtovania odvodu, ktorý podáva v tej istej lehote, t.j. do 25 dňa po 

skončení kalendárneho mesiaca. 

 » Hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni – 2,74 €  

 za každý deň umiestnenia takéhoto technického zariadenia na území obce, na základe hlásenia o  

 počte technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a počte dní počas ktorých boli takéto  

 technické zariadenia povolené na území obce, najmenej však 1000,- € za kalendárny rok a za každé  

 takéto zariadenie

 » Hazardné hry na výherných prístrojoch v herni a v kasíne – 4,11 € za každý deň umiestnenia výherného  

 prístroja na území obce, na základe hlásenia o počte výherných prístrojov a počte dní počas ktorých  

 boli výherné prístroje povolené na území obce, najmenej však 1.500,- € za kalendárny rok za každý  

 prístroj 

 » Hazardné hry na termináloch videohier v herni a v kasíne – 2,20 € za každý deň umiestnenia terminálu  

 videohier na území obce, na základe hlásenia o počte terminálov videohier a počte dní, počas ktorých  

 boli terminály videohier na území obce povolené, najmenej však 800,- € za kalendárny rok a za každý  

 terminál videohier, 

 » Hazardné hry na iných technických zariadeniach v herni a kasíne – 2,20 € za každý deň umiestnenia  

 iného technického zariadenia na území obce, na základe hlásenia o počte iných technických zariadení  

 a počte dní, počas ktorých boli iné technické zariadenia na území obce povolené, najmenej však  

 800,- € za kalendárny rok a za každé iné technické zariadenie. 
Hlásenia o počte zariadení, prístrojov a terminálov v prípade týchto odvodov, podáva prevádzkovateľ 

2 krát ročne – k 30. aprílu a k 31. decembru a v týchto lehotách je zároveň povinný uhradiť aj odvod v 

zmysle predloženého hlásenia. Ďalšie podmienky týkajúce sa určovania výšky odvodu napr. v prípadoch 

premiestnenia zariadení, prístrojov a terminálov na územie inej obce sú upravené v § 73 zákona o hazarde. 
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V prípade, ak prevádzkovateľ hazardných hier nezaplatí odvod včas alebo v správnej výške, obec uloží 

prevádzkovateľovi podľa § 94 povinnosť uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dní kedy bol odvod v zmysle zákona splatný do dňa kedy 

bola dlžná suma poukázaná na účet obce. Rozhodnutie o uložení úroku sa nevydáva, ak úrok z omeškania 

nepresiahne 5,- € za jeden kalendárny rok. Úrok z omeškania je splatný do 30 dní odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia o uložení úroku. Z dikcie znenia § 94 ods. 1 zákona o hazarde („príslušný správca odvodu uloží 

prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania“) vyplýva, že obec je povinná je tento 

úrok rozhodnutím uložiť.

Zároveň, popri úroku z omeškania, v prípade, ak prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorým je právnická osoba, 

nepredloží vyúčtovanie odvodu do rozpočtu obce v lehotách uvedených vyššie (lehoty podľa § 73 zákona 

o hazarde) uloží obec prevádzkovateľovi podľa § 96 ods. 3 zákona o hazarde pokutu 300,- € za spáchanie 

iného správneho deliktu, ktorého sa prevádzkovateľ dopustí porušením tejto povinnosti. 



Vzor č. 1 

Obec/Mesto ................................  na základe  samosprávnej  pôsobnosti   podľa článku  68   Ústavy 

Slovenskej republiky,  v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

a účinnom znení a  § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej „zákon o hazardných hrách“) 

vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie č.... o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

obce/mesta .......................... v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vo verejnom záujme 

regulovať prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania 

hazardných hier v určených  dňoch v kalendárnom roku 2020. 

 

2. Na účely tohto VZN sa pod pojmom „hazardné hry“ rozumie: 

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 § 30 zákona o hazardných hrách.  

 

 

Článok 2 

Ustanovenie zákazu prevádzkovania hazardných hier 

 

1. V roku 2020 sa na území obce/mesta ................ zakazuje prevádzkovanie hazardných hier v dňoch 

26.12.2020, 27.12.2020, 28.12.2020 (uvedené termíny sú len príkladom, je na obci počas koľkých 

a ktorých dní hazardné hry obmedzí). 

 

Článok 3 

Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor   nad  dodržiavaním tohto VZN  vykonávajú:   

a) poverení zamestnanci obce/mesta ......................., 

b) obecná/mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“). 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1. 

 
1 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 



Vzor č. 1 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........... o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

obce/mesta ................................ v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 bolo schválené 

obecným/mestským  v .........................  dňa ............................ a nadobúda účinnosť 

01.01.2020. 

 

2. VZN je platné a účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020 vrátane. 

 



Vzor č. 2 

Obec/Mesto ......................... na základe  samosprávnej  pôsobnosti   podľa článku  68   Ústavy 

Slovenskej republiky,  v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 5, § 15 ods.16, § 79 ods. 6, § 99 ods. 47 zákona č. 30/2019 Z. 

z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o hazardných hrách“) 

vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie č.................... o podmienkach  umiestňovania herní na 

území obce/mesta ............................. 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vo verejnom záujme regulovať 

prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich, stanovením podmienok umiestňovania herní  na 

území obce/mesta. 

 

Článok 2 

Podmienky umiestňovania herní na území obce/mesta 

 

1. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od  

a) školy2, to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak 

vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak 

sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,  

b) školského zariadenia3,  

c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, 

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

e) ubytovne mládeže. 

(Upozornenie – obec si nemôže zvoliť len niektorú z uvedených budov, VZN musí byť prijaté 

na všetky budovy špecifikované v písm. a) až e)) 

 

2. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.  

 

(je na rozhodnutí obce/mesta, či obmedzí umiestňovanie herní na jej území len podľa bodu 1 alebo 

2 alebo ponechá vo VZN oba body) 

 

3. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a 

najbližším vchodom do inej herne, budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych 

služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria 

kalibrovaným meradlom4. 

 
2 § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
3 § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
4 § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Vzor č. 2 

Článok 3 

Orgány dozoru  

1. Dozor   nad  dodržiavaním tohto VZN  vykonávajú:   

a) poverení zamestnanci obce/mesta ......................., 

b) obecná/mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“). 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov5. 

 

Článok 4 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Ustanovenie čl. 2 ods. 1 VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v herni, 

ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred 

nadobudnutím účinnosti tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

2. Ustanovenie čl. 2 ods. 2 VZN sa nevzťahuje na herne umiestnené na území obce/mesta 

............................ pred 28. februárom 2019.  

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........... o  podmienkach  umiestňovania herní na území 

obce/mesta ........................ bolo schválené Obecným/Mestským zastupiteľstvom v 

..........................  dňa ............................ a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli obce/mesta ...................... . 

 
5 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 



Vzor č. 3 

Obec/Mesto ......................... na základe  samosprávnej  pôsobnosti   podľa článku  68   Ústavy Slovenskej 

republiky,  v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 79 ods. 3, § 79 ods. 4, § 79 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o hazardných hrách“) 

vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie č.................... o podmienkach  umiestňovania herní a kasín na 

území obce/mesta ............................. 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vo verejnom záujme regulovať 

prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich, stanovením podmienok umiestňovania herní a kasín  na 

území obce/mesta. 

 

Článok 2 

Podmienky umiestňovania herní na území obce/mesta 

 

1. Na území obce/mesta ........................... herňu nemožno umiestniť v nasledujúcich budovách6: 

a)  hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby,  

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 

d) bytové domy 

(obmedzenie umiestnenia herne môže byť vo VZN určené pre niektorú z budov podľa písm. a), b), 

c) alebo d), v kombinácii viacerých z týchto  budov alebo vo všetkých budovách podľa písm. a), b), 

c) alebo d)) 

 

2. Na území obce/mesta .......................... kasíno nemožno umiestniť v nasledujúcich budovách7: 

 

a) hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby,  

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.  

 

(obmedzenie umiestnenia kasína môže byť vo VZN určené pre niektorú z budov podľa písm. a), b), 

alebo c), v kombinácii viacerých z týchto budov alebo vo všetkých budovách podľa písm. a), b) alebo c) 

 

Článok 3 

Orgány dozoru  

1. Dozor   nad  dodržiavaním tohto VZN  vykonávajú:   

a) poverení zamestnanci obce/mesta ......................., 

b) obecná/mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“). 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov8. 

 

 

 

 

 
6 §43b a §43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z. 
7 §43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.  
8 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 



Vzor č. 3 

Článok 4 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Ustanovenie čl. 2 ods. 1 VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v herni, ktorému 

bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred nadobudnutím účinnosti 

tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

2. Ustanovenie čl. 2 ods. 2 VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne, ktorému 

bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred nadobudnutím účinnosti 

tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.  

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. ........... o  podmienkach  umiestňovania herní a kasín na 

území obce/mesta ........................ bolo schválené Obecným/Mestským zastupiteľstvom v 

..........................  dňa ............................ a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli obce/mesta ...................... . 

 

 

UPOZORNENIE 
Nakoľko podľa § 79 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z.z. je obec oprávnená , na základe petície, v ktorej sa 
obyvatelia sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, prijať VZN, 
ktorým na jej území obmedzí umiestňovanie herní alebo VZN, ktorý na jej území obmedzí umiestňovanie 
kasín, sú ustanovenia, týkajúce sa herní a kasín farebne odlíšené. V prípade, ak obec vo VZN obmedzí iba 
umiestňovanie herní vo VZN ponechá ustanovenia označené červenou, v prípade kasín zelenou farbou. 
V prípade, ak na základe petície obec obmedzí umiestňovanie herní aj kasín ponechá v návrhu VZN všetky 
ustanovenia.  
 



Príloha č. 4 

 
 

 LICENCIA SÚHLAS OBCE 
S UMIESTNENÍM 

VYJADRENIE OBCE K 
UMIESTNENIU 

VYJADRENIE OBCE  
K PRIJATIU VZN NA 
ZÁKLADE PETÍCIE 

VYJADRENIE OBCE K PRIJATIU VZN 
OBMEDZUJÚCEHO UMIESTNENIE 
HERNE DO 200 M OD URČENÝCH 

BUDOV 

§56 Licencia na prevádzkovanie binga v prevádzke Obec vydáva žiadateľovi 
súhlas s prevádzkovaním 

binga na jej území 
a s umiestnením prevádzky, 
v ktorej sa má prevádzkovať 

bingo 

- - - 

§ 58 Licencia na prevádzkovanie kurzových stávok 
v herni a v prevádzkach 

Obec vydáva žiadateľovi 
súhlas s prevádzkovaním 
kurzových stávok v herni 

a v prevádzke 

- Obec vydáva žiadateľovi 
vyjadrenie k prijatiu VZN 

podľa § 79 ods. 3 

Obec vydáva žiadateľovi vyjadrenie 
k prijatiu VZN  podľa § 79 ods. 6 
(súčasťou je aj vyjadrenie či je 
dodržaná vzdialenosť herne od 

určených budov) 

§59 Licencia na prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch, hazardných hier na 
termináloch videohier, hazardných hier na 

technických zariadeniach obsluhovaných priamo 
hráčmi a hazardných hier na iných technických 

zariadeniach v herni 

- Obec vydáva 
žiadateľovi vyjadrenie 

k umiestneniu 
technických zariadení 

na jej území 

Obec vydáva žiadateľovi 
vyjadrenie  k prijatiu VZN 

podľa § 79 ods. 3 

Obec vydáva žiadateľovi vyjadrenie 
k prijatiu VZN  podľa § 79 ods. 6 
(súčasťou je aj vyjadrenie či je 
dodržaná vzdialenosť herne od 

určených budov) 

§60 Licencia na prevádzkovanie hazardných hier 
v kasíne 

- Obec vydáva 
žiadateľovi vyjadrenie 
k umiestneniu kasína 

Obec vydáva žiadateľovi 
vyjadrenie k prijatiu VZN 

podľa § 79 ods. 4 

- 

§61 Licencia na prevádzkovanie hazardných hier 
v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne 

- Obec vydáva 
žiadateľovi vyjadrenie 
k umiestneniu kasína 

Obec vydáva žiadateľovi 
vyjadrenie k prijatiu VZN 

podľa § 79 ods. 4 

- 

§62 Licencia na prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch, hazardných hier na 
termináloch videohier, hazardných hier na 

technických zariadeniach obsluhovaných priamo 
hráčmi a hazardných hier na iných technických 

zariadeniach v herni a internetových hier 
v internetovom kasíne 

- Obec vydáva 
žiadateľovi vyjadrenie 

k umiestneniu 
technických zariadení 

na jej území 

Obec vydáva žiadateľovi 
vyjadrenie k prijatiu VZN 

podľa § 79 ods. 3 

Obec vydáva žiadateľovi vyjadrenie 
k prijatiu VZN  podľa § 79 ods. 6 
(súčasťou je aj vyjadrenie či je 
dodržaná vzdialenosť herne od 

určených budov) 

§63 Licencia na prevádzkovanie kurzových stávok 
v herni, v prevádzkach a v internetovej herni 

Obec vydáva žiadateľovi 
súhlas s  s prevádzkovaním 

kurzových stávok v herni 
a v prevádzke 

- Obec vydáva žiadateľovi 
vyjadrenie k prijatiu VZN 

podľa § 79 ods. 3 

Obec vydáva žiadateľovi vyjadrenie 
k prijatiu VZN  podľa § 79 ods. 6 
(súčasťou je aj vyjadrenie či je 
dodržaná vzdialenosť herne od 

určených budov) 
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