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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 27.01.2017 do 10.02.2017 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia v dňoch od 27.01.2017 do 06.02.2017  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 
 
 



 
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 16.02.2017. 

  
 

      
 

 
 
 
 
    

           JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r. 
                                          primátor                   

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      Dôvodová správa 
 
 

Dňa 29. 06. 2016 bola petičným výborom do podateľne Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy doručená petícia pod názvom „Petícia za Bratislavu 
bez hazardných hier“ (ďalej len „Petícia“).  

Podpísaní podporovatelia Petície žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, aby prijalo všeobecné záväzné nariadenie, ktorým bude 
ustanovené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) zákona č. 171/2005 Z. z. 
o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Dňa 26.01.2017 bolo Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy prijaté uznesenie č. 717/2017, ktorým mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  žiada primátora, aby zverejnil do 31.1.2017 návrh všeobecne 
záväzného nariadenia, ktoré bude úplne zakazovať umiestnenie herní vo všetkých budovách 
uvedených v § 38 ods. 4 zákona o hazardných hrách. 

Sekcia financií- oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií týmto predkladá návrh 
všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

 


