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Dôvodová správa:  

Dňa 25.9.2019 odovzdali do podateľne Mestského úradu mesta Nové Mesto nad Váhom 

zástupcovia petičného výboru petíciu pod názvom „Petícia – Zastavme hazard!“, ktorá bola 

dňa 25.9.2019 zaevidovaná v centrálnej evidencii pod poradovým číslom 30720. Petíciou sa 

obyvatelia mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“) sťažujú, že v súvislosti s 

hraním hazardných hier dochádza na území mesta k narušovaniu verejného poriadku a 

prostredníctvom tejto petície žiadajú Mestské zastupiteľstvo mesta, aby prijalo všeobecne 

záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území mesta nie je možné 

umiestniť herňu a to vo všetkých budovách uvedených v §15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o 

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

žiadajú Mestské zastupiteľstvo mesta, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom 

bude ustanovené, že na celom území mesta nie je možné umiestniť kasíno a to vo všetkých 

budovách uvedených v §16 ods. 5 zákona. Podaná petícia obsahuje 348 petičných hárkov, so 

6.328 podpismi občanov Slovenskej republiky – obyvateľov mesta. 

V zmysle § 79 ods. 3 zákona obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne 

záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 

15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 15 ods. 7 

písm. a), b), c) alebo písm. d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7, pričom 

toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa 

hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry 

pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné 

nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala 

všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká 

opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, ktorá 

takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala. 

 



V zmysle § 79 ods.  4  obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne 

záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť kasíno v budovách uvedených v § 

16 ods. 5 písm. a), b) alebo písm. c) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 16 ods. 5 

písm. a), b) alebo písm. c), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 16 ods. 5, pričom toto 

všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa 

hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry 

pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné 

nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala 

všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká 

opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, ktorá 

takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala. 

 

Petícia bola prerokovaná MsZ na jeho piatom riadnom zasadaní dňa 29.10.2019. Uznesením 

číslo 142/2019-MsZ, MsZ uložilo prednostovi MsÚ vypracovať Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom o zákaze umiestnenia herní a kasín na celom území 

mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „VZN“) a predložiť ho na najbližšie rokovanie 

MsZ. 

V zmysle uvedeného predkladám mestskému zastupiteľstvu Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta 

Nové Mesto nad Váhom. 

 

Návrh uznesenia : 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom: 

a) uznesením č. .........../2019-MsZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta 

č.4/2019 – VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad 

Váhom 

b) ukladá: 

1. zverejniť toto nariadenie jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 

15 dní, 

2. ukladá oznámiť Úradu pre reguláciu hazardných hier dátum prijatia a dátum 

účinnosti tohto VZN. 

 

Termín: ihneď                                                                           Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 

 

 

 

Meno spracovateľa: Ing. Dušan Današ  Meno predkladateľa: Ing. Dušan Današ 

 Funkcia: Prednosta MsÚ      Funkcia: Prednosta MsÚ 
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V Novom Meste nad Váhom 10.12.2019 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2019-MsZ 
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta  Nové Mesto nad Váhom 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom na základe samosprávnej pôsobnosti 

podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 79 ods. 3, § 79 ods. 4 a § 79 ods. 5 

s použitím § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje na území mesta Nové Mesto nad Váhom: 

a) zákaz umiestnenia herne v budovách1: hotely, motely, penzióny, budovy pre obchod 

a služby, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, bytové domy. 

b) zákaz umiestnenia kasína v budovách2: hotely, motely, penzióny, budovy pre obchod 

a služby, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

 

§ 2 

Zákaz umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

1) Zakazuje sa umiestnenie herne na celom území mesta Nové Mesto nad Váhom 

v nasledovných budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby, 

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 

d) bytové domy. 

2) Zakazuje sa umiestnenie kasína na celom území mesta Nové Mesto nad Váhom 

v nasledovných budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby, 

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

Nové Mesto nad Váhom dňa 10.12.2019 uznesením č. ........../2019 -MsZ a nadobúda 

účinnosť pätnástym dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Trstenský                                           

                                                                                             primátor mesta       

 
1 § 43b a §43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z. 
2 § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z.z 


