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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67                  

a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a  ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 5, § 15 

ods. 16, § 14 ods. 11 v spojení s § 79 ods. 6 a 7 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o hazardných hrách“) vydáva  toto 

všeobecne záväzné nariadenie o hazardných hrách na území mesta Trnava.   

  

Článok 1 

Účel a predmet 

 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej tiež aj „VZN“) je vo verejnom záujme 

obmedziť riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich a vytvoriť 

podmienky na ochranu verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier.  

2) Toto nariadenie upravuje:  

a) podmienky umiestňovania herní na území mesta,  

b) zákaz prevádzkovania hazardných hier počas vybraných dní, 

b) posúdenie verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v kasínach, 

c) kontrolu.  

 

Článok 2 

Podmienky umiestňovania herní na území mesta 

  

1) Na území Mesta Trnava nesmie byť herňa umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 

metrov od:  

 a) 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,  

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme 
alebo elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.  
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to 
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa 
nemusí prihliadať. 
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b) školského zariadenia  

c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately,  

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,  

e) ubytovne mládeže.  

2) Herňa nesmie byt' umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne. 

 

Článok 3 

Zákaz prevádzkovania hazardných hier počas vybraných dní 

 

Prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12, okrem 

internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách je na území mesta Trnava zakázané 

v nasledovných dňoch: 

a) 1.1., 

b) Veľký piatok, 

c) Veľkonočná nedeľa, 

d) Veľkonočný pondelok, 

e) 24. – 31.12.. 

 

Článok 4 

Posúdenie verejného záujmu 

1) Verejný záujem prevádzkovania hazardných hier v kasínach mesto vždy posudzuje vo 

vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry prevádzkované.  

2) Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nesmie byť v rozpore                   

s verejným záujmom.  

Článok 5 

Kontrola 

 

1) Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:  

a) poverení zamestnanci mesta,  

b) príslušníci mestskej polície. 

2) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitného predpisu.    

 

Článok 6 

Prechodné a záverečné ustanovenie 

1) Ustanovenie čl. 2 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje  na prevádzkovateľa hazardnej hry                 

v herni, ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred 

nadobudnutím účinnosti tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej 

licencie.   

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta, t.j. 17.07.2020, s výnimkou ustanovenia čl. 3, ktorý nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2021.  

 
 
 
 



Dôvodová správa 

Dňa 29.01.2019 bol prijatý zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.03.2019. Tento zákon nahradil 

doterajší zákon č. 171/2005 Z.z., ktorý doteraz upravoval túto oblasť.  

V snahe znížiť príležitosti obyvateľov k hazardným hrám bola v zákone prijatá okrem iného aj 

komplexná úprava prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier z hľadiska ich 

umiestnenia. Definujú sa vybrané priestory, v ktorých je možné prevádzkovať hazardné hry.       

S ohľadom na charakteristiky druhov hier, ktoré z hľadiska princípu ich fungovania, najmä 

odohrania relatívne veľkého počtu hier v krátkom čase, vykazujú vyššie potenciálne riziko,         

a v záujme ochrany rizikových skupín osôb sa upravilo prevádzkovania týchto hier iba                          

v špecifickom priestore - herni alebo v kasíne.  

S ohľadom na všeobecný zámer zákona, ktorým je celospoločenská potreba znižovania 

príležitostí obyvateľov k hazardným hrám sa oproti doterajšej právnej úprave posilnili aj  

kompetencie obcí. Predovšetkým vo vzťahu k umiestňovaniu herní od objektov vymedzených 

zákonom. Ide o také objekty, v ktorých sa primárne zdržujú alebo sú v blízkosti osoby mladšie 

ako 18 rokov. Práve táto skupina obyvateľstva sa vo všeobecnosti považuje, z pohľadu 

hazardných hier, za najľahšie ovplyvniteľnú skupinu obyvateľstva, ktorej treba venovať 

zvýšenú pozornosť a ochranu.  

V ustanovení § 15 zákona o hazardných hrách bola daná obciam nová možnosť rozhodnúť 

všeobecne záväzným nariadením, že herne na jej území nesmú byť umiestnené vo vzdialenosti 

do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, 

zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových 

závislostí a ubytovne mládeže. Zároveň v tom istom paragrafe je umožnené aplikovať ďalšie 

obmedzenie pre umiestňovanie herní, ktoré nesmú byť bližšie ako vo vzdialenosti menej ako 

200 metrov od inej herne, ak tak ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce. Ak si obec prijme 

všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania herní vo vzdialenosti 200 metrov od 

vybraných typov budov, žiadateľ o udelenie individuálnej licencie bude povinný predkladať so 

žiadosťou aj vyjadrenie obce k dodržaniu tejto vzdialenosti pri umiestňovaní herne.  

Po prijatí tohto VZN budú výnimkou tí prevádzkovatelia, ktorým bola udelená individuálna 

licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného 

záväzného nariadenia, na ktorých sa VZN nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto 

individuálnej licencie, a to z dôvodu integrity a legitimity podnikateľskej činnosti. Toto neplatí 

ak si prevádzkovateľ predĺži platnosť licencie opciou.   

Obec zároveň môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením dátumy dní, počas ktorých 

bude zakázané prevádzkovať hazardné hry, najviac však 12 dní v kalendárnom roku Ak obec 

prijme takéto všeobecne záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31. októbra a toto 

všeobecne záväzné nariadenie bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. 

V návrhu VZN je navrhnuté zatvorenie prevádzok herní počas vianočných a veľkonočných 

sviatkov. 

Záujmom mesta Trnava je vytvárať optimálne podmienky pre spokojný život svojich občanov, 

čo znamená aj potrebu regulovať sociálno-patologické javy, a to predovšetkým s ohľadom na 

najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Účasť obyvateľov na hazardných hrách je možné 

bezpochyby označiť ako činnosť, ktorá ohrozuje sociálne postavenie obyvateľov mesta Trnava, 

a preto mesto využíva svoju zákonnú možnosť, ktorú mu dáva zákon č. 30/2019 Z.z. a navrhuje 

prijatie tohto Všeobecného záväzného nariadenia, v ktorom v súlade so zákonom  konkrétne 

stanovuje podmienky pre umiestňovanie herní na svojom území a určuje vo vzťahu                            



k prevádzkovaniu kasín na svojom území povinnosť hodnotiť verejný záujem vo vzťahu                    

k umiestňovaniu kasína a jeho prevádzkovaniu na mieste, kde sa kasíno bude nachádza, ako aj 

vo vzťahu k ich prevádzkovaniu vo vybraných dňoch významných sviatkov a voľna. 

 

  

 


