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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Levoča 

 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči, vo veci územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1  zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle 
§ 10 ods. 5 a 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), uznieslo sa na  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 5/2016 
 

O ZÁKAZE PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER NA ÚZEMÍ MESTA LEVOČA (ďalej len „VZN“) 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

Účelom tohto VZN je zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Levoča z dôvodu ochrany 
verejného poriadku, a vo verejnom záujme tak eliminovať negatívny dopad hazardných hier na život obyvateľov 
mesta Levoča.  
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

1) Na účely tohto VZN sa územím mesta rozumejú všetky jeho mestské časti. 
2) Prevádzkovateľom hazardnej hry sa rozumie právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej správy alebo 

obec individuálnu licenciu podľa zákona o hazardných hrách, alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky 
všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podala oznámenie podľa § 19 zákona 
o hazardných hrách.  

3) Kasíno je herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry 
prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne. 

4) Výherný prístroj je elektronicky, elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, 
funkčne nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného 
hráča, ktoré umožňuje získať výhru podľa podmienok ustanovených zákonom o hazardných hrách. 

5) Technické zariadenie obsluhované priamo hráčom je také zariadenie, ktoré má najmenej tri hracie miesta a 
umožňuje hru maximálne takému počtu hráčov, ktorý sa rovná počtu hracích miest prepojených s 
vyhodnocovacou jednotkou. Hracie miesta sa nachádzajú na rovnakom mieste ako vyhodnocovacia jednotka, 
sú s ňou nepretržite spojené a nie je možné ich používať samostatne. Všetci hráči hazardnej hry 
prevádzkovanej na jednom technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčom hrajú vždy rovnakú hazardnú 
hru. 

6) Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú hazardné hry, pri ktorých je 
podmienkou účasti použitie telekomunikačného zariadenia určeného v hernom pláne. Vklad je zúčtovaný 
prostredníctvom platby uhradenej hráčom prevádzkovateľovi telekomunikačného zariadenia. 

7) Videohra je hazardná hra, pri ktorej sú hráči pripojení terminálom prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa hazardnej hry. Každý hráč hrá osobitnú 
hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.  

 
§ 3 

Predmet nariadenia 
1) Predmetom tohto nariadenia je zákaz prevádzkovať: 

a) hazardné hry v kasíne podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o hazardných hrách, 
b) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona o 

hazardných hrách,  
c) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo 

prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona o 
hazardných hrách,  

d) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona  
o hazardných hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 zákona  
o hazardných hrách. 

2) Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na celé územie mesta Levoča 
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3) 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. 

 
§ 4 

Kontrola a sankcie 
1) Kontrolu nad dodržiavaní tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom: 

- príslušníkov Mestskej polície 
- poverených zamestnancov mesta a 
- hlavný kontrolór obce.  

2) V prípade porušenia ustanovení tohto VZN mesto Levoča uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry pokutu v 
súlade so zákonom o hazardných hrách a zákonom o obecnom zriadení.  

 
§ 5 

Záverečné ustanovenie 
1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Levoči dňa 19.05.2016 Uznesením č. 21/66. 
2) Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 23.05.2016. 
3) Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

mesta dňa 26.04.2016.  
4) Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Levoči a jeho vyvesením na 

úradnej tabuli mesta. 
5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Levoča č. 

5/2016 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
                                                                                                                  

 

 

 

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

PaedDr. Milan Majerský 
                                                                                          primátor mesta 
Vyvesené dňa: 23.05.2016 
 
Zvesené dňa: 
 


