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
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.

Na účely tohto VZN sa pod pojmom „hazardné hry“ rozumie:
stolové hry,
hazardné hry na výherných prístrojoch,
hazardné hry na termináloch videohier,
	hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 
	hazardné hry na iných technických zariadeniach,

bingo, 
okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách. 


Článok 2
Ustanovenie zákazu prevádzkovania hazardných hier

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
Dozor   nad  dodržiavaním tohto VZN  vykonávajú:  
a) poverení zamestnanci obce/mesta .......................,
b) obecná/mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“).
	Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.


Článok 4
Záverečné ustanovenia

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.

	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

Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od 
	školy § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov., 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, 
	školského zariadenia § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov., 

zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
	zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
	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))

	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)

	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 meradlom § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov..


Článok 3
Orgány dozoru 
Dozor   nad  dodržiavaním tohto VZN  vykonávajú:  
a) poverení zamestnanci obce/mesta .......................,
b) obecná/mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“).
	Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.


Článok 4
Prechodné a záverečné ustanovenia


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.

Ustanovenie čl. 2 ods. 2 VZN sa nevzťahuje na herne umiestnené na území obce/mesta ............................ pred 28. februárom 2019. 

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 ...................... .
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

Na území obce/mesta ........................... herňu nemožno umiestniť v nasledujúcich budovách §43b a §43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z.:
	 hotely, motely a penzióny,
	budovy pre obchod a služby, 

budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,
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))

	Na území obce/mesta .......................... kasíno nemožno umiestniť v nasledujúcich budovách §43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z. :


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 
Dozor   nad  dodržiavaním tohto VZN  vykonávajú:  
a) poverení zamestnanci obce/mesta .......................,
b) obecná/mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“).
	Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.





Článok 4
Prechodné a záverečné ustanovenia


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.

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. 

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)


