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Materiál na rokovanie 

27. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 04.11.2021 

  

Návrh  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 9/2021  

(ďalej len ,,VZN), ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Šamorín č. 8/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta 

Šamorín 

 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta 

Spravodajca: Mgr. Henrieta Balheimová, predsedníčka komisie podnikateľskej 

a cestovného ruchu 

Vypracoval: Odbor podnikateľský a cestového ruchu MsÚ v Šamoríne  

Prerokovali: Komisia podnikateľská a cestovného ruchu dňa 21.10.2021 

s odporučením na schválenie 

Dôvodová správa: 

Účelom navrhovaného nariadenia je vo verejnom záujme obmedziť riziká vyplývajúce z 

prevádzkovania hazardných hier a vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku. Podľa 

zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  podľa § 

79 ods. 6 v nadväznosti na § 15 ods. 5 a ods. 16 zákona o hazardných hrách, a to uplatnením 

podmienok, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od 

zákonom stanovených zariadení (školy, školské zariadenia, a pod.), resp. od inej herne. 

Prevádzkovateľom, ktorým bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti VZN sa toto 

VZN nevzťahuje do skončenia platnosti ich licencií (platnosť licencií je 2 resp. 5 rokov.) 

V nasledujúcom období by sa príjmy z hazardných hier výrazne znížiť nemali, bude to závisieť 

od dátumu skončenia platnosti licencií, ako aj prispôsobení sa prevádzkovateľov hazardných 

hier na nové podmienky stanovené zákonom. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po prerokovaní 

návrhu 

A/ Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 o prevádzkovaní hazardných hier na území 

mesta Šamorín, podľa predloženého návrhu, resp. s týmito zmenami a doplnkami.... 
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N á v r h 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 9/2021 

(ďalej len ,,VZN),  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 8/2019 

o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín 

 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa : 18.10.2021 

                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :  18.10.2021                              

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do (včítane):  27.10.2021 

         

Mesto Šamorín v zmysle ust. § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o 

hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 9/2021 

(ďalej len ,,VZN),  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 8/2019 

o prevádzkovaní hazardných hier na území mesta Šamorín 

 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 8/2019 o prevádzkovaní hazardných hier na 

území mesta Šamorín sa mení nasledovne: 

1. V § 2 ods. 1 znie: 

„1) Herňa prevádzkovaná na území mesta Šamorín nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti 

menej ako 500 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, 

b) školského zariadenia,  

c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately,  

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,  

e) ubytovne mládeže.“ 

 

2. V § 2 ods. 3 znie: 

„3) Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená 

herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského 

zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže.“. 

 

Čl. II. 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne dňa .............. pod 

číslom .................... 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

                                                                                                       Csaba Orosz 

                                                                                                     primátor mesta  


