
N á v r h 

NOVELA 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
č. 21/2021  

Mesta Lipany o hazardných hrách 

 

Mesto Lipany podľa § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

V y d á v a 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Lipany č. 21/2021, ktorým sa ustanovujú 

dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry v priebehu  

kalendárneho roka 2022. 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Mesto Lipany týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje dátumy dní, počas ktorých 

bude zakázané prevádzkovať hazardné hry podľa § 4 ods. 2 pís. c) a e) až h) a § 5 ods. 12, 

okrem internetových hier podľa § 30 zákona, na území mesta Lipany. 

Článok 2 

Dátumy dní, počas ktorých je zakázané prevádzkovať hazardné hry 

 

 06.01.2022 Zjavenie Pána (Traja králi) 

 Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok 2022 

 01.05.2022 Sviatok práce 

 08.05.2022 Deň víťazstva nad fašizmom 

 05.07.2022 Sviatok sv. Cyrila a Metoda 

 29.08.2022 Výročie SNP 

 01.09.2022 Deň ústavy Slovenskej republiky 

 15.09.2022 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 

 01.11.2022 Sviatok všetkých svätých 

 17.11.2022 Deň boja za slobodu a demokraciu 

 26.12.2022 Druhý sviatok vianočný 

Článok 3 

Účinnosť 

 

Novela všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách bola prerokovaná a schválená 

na XXXIV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 28.10.2021. 

Novela všeobecného záväzného nariadenia o hazardných hrách nadobúda účinnosť dňa 

12.11.2021. 

V Lipanoch dňa  11.10.2021 

Ing. Vladimír Jánošík 
                                                                                                                       primátor mesta  



 
Návrh na uznesenie: 
MsZ v Lipanoch: 
schvaľuje  Novelu VZN o hazardných hrách  mesta Lipany č. 21/2021. 

 

Podávanie pripomienok 

Dňom vyvesenie návrhu začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote 

navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 

spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

Zaslanie pripomienok:  Písomne na MsÚ Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 

    Elektronicky na: socialne@lipany.sk 

Zápisnične na sekretariáte MsÚ 

 

Deň vyvesenie návrhu 12.10.2021  

Lehota na pripomienky: 22.10.2021 

Deň zvesenia návrhu: 27.10.2021 
 

Dôvodová správa 

Nový zákon o hazardných hrách (zákon č. 30/2019 Z. z.) nadobudol účinnosť dňa 

01.03.2019. Tento zákon okrem iného umožňuje svojimi splnomocňovacími ustanoveniami 

čiastočne regulovať prevádzkovanie niektorých druhov hazardných hier na území obce 

formou všeobecne záväzného nariadenia.  

Mesto Lipany preto využíva túto zákonnú možnosť a predkladá návrh VZN, ktorý 
zohľadňuje možnosť mesta zakázať prevádzkovanie niektorých druhov hazardných hier 
okrem zákonom stanovených dní  (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 čl. 2 návrhu 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, 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 11.10.2021 

 
Ing. Ingrida Olejníková 

                                                   referent sociálneho oddelenia 
 


