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Schválené dňa:   12.11.2015, uznesením č. 84/2015 
Vyhlásené dňa: 13.11.2015 
 Nadobúda účinnosť dňa 27.11.2015 



 Obecné zastupiteľstvo Obce Sačurov sa podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  
 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a   v súlade s  ust. § 10 ods. 5 
písm. d) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách   a   o   zmene   a   doplnení   niektorých   
zákonov   v znení neskorších predpisov sa  
                                                                  u z n i e s l o 
                                                                     na tomto  

 

                      VZN č. 6/2015 o obmedzení hazardných hier na území Obce Sačurov 
 

        

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“)  je vytváranie a  
ochrana zdravých  podmienok a zdravého spôsobu života  a  práce obyvateľov  Obce Sačurov, ako 
aj všetkých osôb, ktoré sa zdržujú  na území  Obce Sačurov  obmedzením  prevádzkovania 
hazardných hier. 
 
 2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a spôsob obmedzenia 
prevádzkovania  všetkých hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i)  zák. č. 171/2005 
Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
celom území Obce Sačurov a  v súlade s týmto zákonom. 
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

 
 1/ Hazardnými hrami  sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru, ak splní 
herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne 
od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok 
okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a 
nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry. 
 
 2/ Hazardnými hrami  sú: 
a/  lotériové hry, 
b/  hazardné hry v kasíne, 
c/  stávkové hry, 
d/  hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, 
e/  hazardné hry prevádzkované  prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo 
     hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, 
f/  hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu, 
g/  kartové hry mimo kasína, 
h/  charitatívne lotérie, 
 i/  hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené  
     v odseku 1. 

  
Článok 3 

Obmedzenie prevádzkovania hazardných hier 
 

 1/ Na celom území Obce Sačurov nie je možné prevádzkovať  tieto hazardné hry: 
 
- hazardné hry v kasíne, 



- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, 
- hazardné hry prevádzkované  prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo 
  hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, 
- hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h) článku 2, odseku 2 tohto VZN,  
  ak spĺňajú podmienky ustanovené v článku 2/  v odseku 1 tohto VZN. 
 
 2/ Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na 
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti  tohto VZN,  sa toto VZN nevzťahuje 
do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 
 
 

Článok 4 
Sankcie 

 
 1/ V prípade porušenia tohto VZN sa právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ dopustí 
správneho deliktu podľa ust. § 27b písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, za ktorý jej  Obec Sačurov uloží   pokutu do výšky 6 638 EUR. 
 2/ Obec pri ukladaní pokút  prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky 
protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností. 
 3/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení 
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnosy pokút sú príjmom  
rozpočtu obce. 
                                                            
                                                                        Článok 5 

Záverečné  ustanovenia 
 
           1/ VZN č. 6/2015 o obmedzení hazardných hier na území Obce Sačurov bolo schválené na 
zasadnutí OZ dňa 12.11.2015, uznesením č. 84/2015.                 
            2/ Toto VZN bolo  vyvesené na úradnej tabuli Obce Sačurov dňa 13.11.2015. 
 3/ VZN nadobúda účinnosť  dňa 27.11.2015 
 
 
          Peter Barát 
                                                                                                                       starosta obce  
 

 


