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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami § 14 ods. 11, §15 ods. 5 a ods. 16, § 79 ods. 6 a ods. 7  

zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon  

o hazardných hrách) sa dňa 24. 02. 2021 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  

(ďalej len „VZN“): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 01/2021, 

  

KTORÝM SA MENÍ VZN OBCE MOČENOK Č. 04/2019  

O HAZARDNÝCH HRÁCH 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 04/2019 o hazardných hrách (ďalej len „VZN“) sa mení 

takto: 

 

1) V § 1 Základné ustanovenia sa mení text v ods. 1 písm. b) nasledovne: 

  

b) zákaz umiestnenia herne vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od 

 školy; to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak 

vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, 

ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, 

 školského zariadenia, 

 zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  

kurately, 

 zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

 ubytovne mládeže, 

 

2) V § 3 Zákaz umiestnenia herne sa mení text v ods. 1 nasledovne: 

 

1) Obec Močenok zakazuje umiestnenie herne vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od 

 školy
1
; to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak 

vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak 

pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, 

 školského zariadenia
2
,  

 zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej  kurately, 

 zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

 ubytovne mládeže. 

                                                         
1
 § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

2
 § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 



§4  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Močenok a na webovom sídle 

obce (www.mocenok.sk ) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2) Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na svojom I. zasadnutí dňa 24. 02. 2021 a schválilo ho uznesením č. 5.1 – I./OZ/2021. 

3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

4) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade 

v Močenku. 

 

V Močenku 25. 02. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 
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