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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 

o hazardných hrách na území obce Jablonové  

 
Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a v súlade s § 14 ods. 11, § 15 ods.5, § 15 ods. 16 a § 79 ods. 3, 4, 

5,6,7 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

toto všeobecne záväzné o prevádzkovaní hazardných hier na území obec Jablonové nariadenie 

(ďalej aj ako „VZN“).  

 

Článok 2 

ÚČEL NARIADENIA  

 

1. Týmto VZN sa určujú podmienky a obmedzujú riziká vyplývajúce z prevádzkovania 

hazardných hier a účasti na nich a vytvárajú podmienky na ochranu verejného záujmu pri 

prevádzkovaní hazardných hier.  

 

2. Toto VZN upravuje: 

a) podmienky umiestňovania herní na území obce 

b) zákaz prevádzkovania hazardných hier počas vybraných dní 

c) posúdenie verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v kasínach 

d) kontrolu 

 

Článok 3 

PODMIENKY UMIESTŇOVANIA HERNÍ NA ÚZEMI MESTA 

 

1. Na území obce Jablonové nesmie byť herňa 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. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od inej herne. 

 

3. Na celom území obce Jablonové nesmie byť herňa umiestnená vo všetkých nasledovných 

budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby, 

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 

d) bytové domy, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 
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4. Na celom území obce Jablonové nesmie byť kasíno umiestnené vo všetkých nasledovných 

budovách: 

a) hotely, motely a penzióny, 

b) budovy pre obchod a služby, 

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

 

Článok 4 

ZÁKAZ PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER POČAS VYBRANÝCH DNÍ 

 

1. Prevádzkovanie hazardných hier sa zakazuje vykonávať v nasledujúcich dňoch: 

a) 1. januára  

b) 6. januára 

c) Veľkonočnú nedeľu, veľkonočný pondelok 

d) 1. mája a 8. mája 

e) 5. júla 

f) 29. augusta 

g) 1. septembra, 15 .septembra 

h) 1. novembra a 17. novembra 

 

Článok 5 

POSÚDENIE VEREJNÉHO ZÁUJMU 

 

1. Verejný záujem prevádzkovania hazardných hier v kasínach sa 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 6 

KONTROLA 

 

1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení 

- Poverení zamestnanci obce 

 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitného predpisu. 

 

Článok 7  

ZRUŠOVACIE USTANOVENIA  

 
1. Dňom  účinnosti tohto  VZN sa ako celok ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Jablonové č. 5/2013 zo dňa 28.04.2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier 

na území obce Jablonové. 

 

Článok 8  

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1. Toto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená 

individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto 

všeobecne záväzného nariadenia až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.  
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2. Zmeny a doplnky tohto  VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

3. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Jablonové č. 14/2022 zo 

dňa 14.12. 2022  

 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ............................... 
Ladislav Čička 

        starosta obce 

 
 


