
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Lipany č. 12/2020 o hazardných hrách 
 

Mesto Lipany v zmysle ust. § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom a účinnom znení a § 15 ods. 5, § 15 ods. 16, § 79 ods. 6 6 a ô 
79 ods. 7 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vydáva toto Všeobecné záväzné nariedenia Mesta Lipany o hazardných hrách na 
území mesta (ďalej len nariadenie). 

 
Článok 1 

Účel a predmet 
 

1.Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vo verejnom záujme obmedziť riziká 
vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich a vytvoriť podmienky na 
ochranu verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier. 
2. Toto nariadenie upravuje: 
a) podmienky umiestňovania herní na území mesta, 
b) zákaz prevádzkovania hazardných hier na území mesta v určených dňoch v príslušnom 
kalendárnom roku, 
c) posúdenie verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v kasínach, 
d) kontrolu. 
 

Článok 2 
Podmienky umiestňovania herní na území mesta 

 
1. Herňa  prevádzkovaná na území mesta nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 
200 metrov od: 
a) školy; 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. 
2. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne. 
3. Vzdialenosťou sa v zmysle § 15 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zák. č. 30/2019 Z. z.)  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. “ 

 
Článok 3 

Zákaz prevádzkovania hazardných hier na území mesta v určených dňoch 
v príslušnom kalendárnom roku 

 
1. Na území mesta je zakázané prevádzkovať v herniach a kasínach: 
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 zák. č. 30/2019 Z. z., a to v dňoch príslušného 
kalendárneho roka určených v Prílohe č. 1 tohto zariadenia. 
 

Článok 4 
Posúdenie verejného záujmu 

 
1. Verejný záujem prevádzkovania hazardných hier v kasínach mesto vždy posudzuje vo 
vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry prevádzkované. 
2. Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nesmie byť rozpore 
s verejným záujmom.  
 

Článok 5 
Kontrola 

 
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení: 
a) poverení zamestnanci mesta, 
b) príslušníci mestskej polície, 
c) hlavný kontrolór. 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Lipany o hazardných hrách na území 

mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Lipanoch č. 17 dňa 27.02.2020 
a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021 
 
 
 
 
V Lipanoch 10.02.2020 

 

Ing. Vladimír Jánošík, v. r. 
  primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha k VZN č. 12/2020 
 
Dni, počas ktorých je zakázané prevádzkovať hazardné hry v zmysle článku 3 ods. 1 

tohto nariadenia na území mesta v príslušnom kalendárnom roku  

Kalendárne dni: 

 06.01.2021 Zjavenie Pána (Traja králi) 

 Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok 2021 

 01.05.2021 Sviatok práce 

 08.05.2021 Deň víťazstva na fašizmom 

 05.07.2021 Sviatok sv. Cyrila a Metoda 

 29.08.2021 Výročie SNP 

 01.09.2021 Deň ústavy Slovenskej republiky 

 15.09.2021 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 

 01.11.2021 Sviatok všetkých svätých 

 17.11.2021 Deň boja za slobodu a demokraciu 

 26.12.2021 Druhý sviatok vianočný 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
  

Dňa 29.01.2019 bol Národnou Radou SR prijatý zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných 
hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.03.2019. 
Tento zákon nahradil pôvodný zákon č. 171/2005 Z. z., ktorý doteraz upravoval túto oblasť. 
 S ohľadom na všeobecný zámer zákona, ktorým je celospoločenská potreba 
znižovania príležitostí obyvateľov k hazardným hrám sa oproti doterajšej právnej úprave 
významne posilnili aj kompetencie obcí. 

Mesto Lipany preto využíva túto zákonnú možnosť a predkladá návrh VZN, ktorý 
zohľadňuje možnosť mesta zakázať prevádzkovanie niektorých druhov hazardných hier, 
v mestom určených dňoch, popri zákonom stanovených dňoch zákazu ich prevádzkovania 
(Veľký piatok, 24. a 25. december, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového 
času kasína, herne a prevádzky) a to počas najviac ďalších 12 dní v kalendárnom roku, 
uvedených v prílohe VZN. 

Zákaz prevádzkovať hazardné hry počas 12 dní v kalendárnom roku ustanovených 
týmto návrhom VZN sa týka stolových hazardných hier (ruleta, kartové hry a hry s kockami), 
hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom  výherných prístrojov, hazardných hier na 
termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo 
hráčmi (rulety), hazardných hier na iných technických zariadeniach (napr. elektromechanické 
kocky) a binga. 

Tento návrh VZN je potrebné prijať najneskôr do 31. októbra 2020, aby mohol platiť 
v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. Mesto je povinné informovať Úrad pre 
reguláciu hazardných hier pri výkone dozoru nad dozorovanými subjektami o prijatí tohto 
VZN do piatich dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti.  
 
V Lipanoch 10.02.2020 

            
         

Vypracovala: Ing. Ingrida Goliašová 
referent sociálneho oddelenia 

 
 


