
Dôvodová správa k návrhu VZN 

 

Návrh VZN Obce Močenok č. 4/2019 o hazardných hrách 

Od 1.marca 2019 je v platnosti nový zákon o hazardných hrách (30/2019 Z. z.), ktorý okrem iného 

umožňuje svojimi splnomocňovacími ustanoveniami čiastočne obmedziť prevádzkovanie niektorých 

druhov hazardných hier na území obce formou vydania všeobecne záväzného nariadenia. Obec 

Močenok využíva túto zákonnú možnosť, preto predkladá návrh VZN, ktorý zohľadňuje všetky 

zákonné možnosti obmedziť hazard na svojom území. Účelom navrhovaného všeobecne záväzného 

nariadenia je regulovať resp. obmedziť vývoj hazardných hier na území obce Močenku v záujme 

zabezpečenia ochrany občanov pred sociálno-patologickými javmi vyvolanými hazardnými hrami a 

vytváranie podmienok na ochranu verejného poriadku a pre zdravý spôsob života obyvateľov obce 

Močenok, ako aj ďalších osôb zdržiavajúcich sa na území obce Močenok a to obmedzením 

prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier na území obce Močenok. 

Zákaz prevádzkovať hazardné hry počas 12 dní v roku ustanovených týmto VZN sa podľa § 4 ods. 2 

písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12 zákona o hazardných hrách týka stolových hazardných hier, 

hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov a terminálov videohier, 

hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (rulety), hazardných hier 

na iných technických zariadeniach (napr. elektromechanické kocky) a binga. 

Ustanovenie § 3 ods. 2 VZN nebude možne uplatniť retrospektívne. Pre objasnenie pojmu vzdialenosť 

uvádzame, že podľa zákona o hazardných hrách sa vzdialenosťou 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. 

Vydanie takto navrhovaného VZN nebude mať vplyv na rozpočet obce Močenok v roku 2019 a ani v 

roku 2020. Zníženie príjmov z hazardných hier sa čiastočne prejaví v roku 2021, kedy budú končiť 

prevádzkovateľom hazardných hier platné dvojročné licencie vydané Ministerstvom financií SRa 

samozrejme najviac sa výpadok príjmov z hazardu prejaví po roku 2021. 


