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N Á V R H 

 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č..../2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 
VYVESENÝ NA  ÚRADNEJ  TABULI  

HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

A 

ZVEREJNENÝ  NA INTERNETOVEJ  STRÁNKE  HLAVNÉHO  MESTA 

www.bratislava.sk 

 
v dňoch od 09.03.2017 do 23.03.2017 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia v dňoch od 09.03.2017 do 20.03.2017  písomne na adrese: 

 

 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 

Blagoevova 9 

P. O. BOX 76 

850 05 Bratislava 55 

 

 

a elektronickou poštou na adrese ciba@bratislava.sk, zjavkova@bratislava.sk alebo ústne do 

zápisnice v úradných hodinách na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie 

miestnych daní poplatkov a licencií, Blagoevova 9, Bratislava. 

 

Po skončení úradných hodín magistrátu môžu fyzické a právnické osoby písomné 

pripomienky k návrhu nariadenia odovzdať na vrátnici Primaciálneho paláca. 

 

 

 

 

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

Mgr. Martin Maruška  

riaditeľ magistrátu 

 

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

Ing. Radoslav Kasander 

riaditeľ sekcie financií 
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

č. ... /2017 

z ..........2017 

 

o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 

ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 5 písm. d) a ods. 6 zákona 

č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo: 

 

 

      § 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje, že na celom území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy nemožno umiestniť herňu v 

a) hoteloch, moteloch a penziónoch, 

b) budovách pre obchod a služby, 

c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, 

d) bytových domoch. 

 

 

§ 2 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  1.mája 2017. 

  

 

      

 

 

 

 

 

    

           JUDr. Ivo Nesrovnal 

                                          primátor                   

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

Dňa 29.11.2016 bol uznesením Národnej rady SR  č. 339  prijatý návrh zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s 

účinnosťou od 01.01.2017. 

 

Podľa ust. § 10 ods. 5 novely zákona o hazardných hrách v znení neskorších predpisov: 

„Obec môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na 

jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 písm. a), b,), c) 

alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d), alebo vo 

všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4, 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 

všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby 

skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.“ 

 

Podľa novely zákona o hazardných hrách sa ustanovením § 10 ods. 6 zákona o hazardných 

hrách znižuje kvórum potrebné na splnenie podmienky podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona o 

hazardných hrách s účinnosťou od 01.01.2017, na vydanie VZN, ktorým by obec zakázala 

prevádzkovanie hazardných hier, a to v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky – 

Bratislavy a pre Mesto Košice a to tak, že tieto mestá môžu v osobitnom predpise ustanoviť 

nižšie kvórum ako 30%, avšak toto kvórum nemôže byť nižšie ako 15% obyvateľov 

príslušného mesta s tým, že toto znížené kvórum sa aplikuje len v prípade, ak pôsobnosť v 

oblasti hazardných hier nie je prenesená na mestské časti.  

 

Podľa ust. § 58m novely zákona o hazardných hrách: „Prechodné ustanovenia k úpravám 

účinným od 1. januára 2017“ je ustanovené, že ak sa o všeobecne záväznom nariadení podľa 

§ 10 ods. 5 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2016 nerozhodlo uznesením obecného 

zastupiteľstva do 31. decembra 2016, na všeobecne záväzné nariadenie sa použije § 10 ods. 5 

písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2017, pričom účinky petície podľa § 10 ods. 6 podanej 

pred 1. januárom 2017 zostávajú zachované.“  

 

Podľa ust. § 58n novely zákona o hazardných hrách - Prechodné ustanovenia k úpravám 

účinným od 1. januára 2017: „Ustanovenie § 10 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa 

prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. 

decembri 2016.“. 

 

Podľa ust. § 3 odsek 3 vyššie citovanej novoprijatej zákonnej úpravy o hazardných hrách: 

„Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa 

tohto zákona, za podmienok ustanovených týmto zákonom a určených v individuálnej licencii 

alebo všeobecnej licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane 

pravidiel hazardnej hry, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno 

prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne 

záväzným nariadením obce, na ktoré sa uplatňuje § 58m ods. 20 a pri hazardných hrách 

prevádzkovaných v herni možno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 len na 

území obce, na ktorom v týchto budovách jej umiestnenie nie je obmedzené všeobecne 

záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d); zostavenie, podanie alebo vybavenie 



petície podľa § 10 ods. 6 nie je dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie. Propagovať 

hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, je možné len v 

súlade s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto 

zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a so schváleným 

herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je 

prevádzkovaná za podmienok podľa prvej vety. Prevádzkovať hazardnú hru a propagovať 

hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, sa 

zakazuje.“.   

Podľa ust. § 38 ods. 4 novely zákona o hazardných hrách: 

„Herňu možno umiestniť len v 

a) hoteloch, moteloch a penziónoch, 

b) budovách pre obchod a služby, 

c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,  

d) bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých  

  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome“. 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava malo v roku 2015 príjem z vybraných druhov 

hazardných hier vo výške 3 250 883, 00 €   a v roku 2016 vo výške 3 150 544, 00 €. 

 

Novela zákona o hazardných hrách  umožňuje zakázať umiestnenie herní v taxatívne 

určených priestoroch, podľa ust. § 38 ods. 4.  Možný výpad príjmov bude teda závisieť od 

rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v 

ktorých priestoroch herňa nebude môcť byť prevádzkovaná, od dátumu skončenia platnosti 

licencií vydávaných ministerstvom financií (platnosť 2 roky), ako aj prispôsobení sa 

prevádzkovateľov hazardných hier na nové podmienky stanovené pre herňu s účinnosťou od 

1.1.2018 (minimálne 12 zariadení s hazardnými hrami).     

 


