Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veľký Kýr č. 1/2022
o hazardných hrách

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce pred schválením v OZ:
vyvesený dňa: 3.6.2022
zvesený dňa: 20. 6. 2022
Dátum lehoty na pripomienkovanie VZN: do 13.6.2022
Dátum schválenia VZN: 20. 6. 2022
Dátum zverejnenia VZN: 21. 6. 2022

Obec Veľký Kýr podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o hazardných hrách“ alebo zákon č. 30/2019
Z. z.) sau z náša na tomto
Všeobecne záväznom nariadení obce Veľký Kýr č. 1/2022
o hazardných hrách (ďalej len „VZN č. 1/2022“ alebo nariadenie).

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Hazardnými hrami sú:
a) lotériové hry,
b) charitatívne lotérie,
c) stolové hry,
d) stávkové hry,
e) hazardné hry na výherných prístrojoch,
f) hazardné hry na termináloch videohier,
g) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
h) hazardné hry na iných technických zariadeniach
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v
odseku 1.
2. Za hazardné hry sa nepovažujú:
a) športové podujatia vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,
b) hry relaxačného charakteru alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad,
ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
c) zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný
výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura,
d) hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom
zariadení,
e) kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností,
ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia spĺňajúceho požiadavky
ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28 zákona o hazardných
hrách,
f) žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur.
3. Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou
činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti
zaplatenie vkladu podľa tohto zákona.
4. Prevádzkovať hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier,
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardné hry na iných
technických zariadeniach možno len v herni alebo v kasíne.

Čl. 2
Nemožnosť umiestnenia herne a kasína na území obce Veľký Kýr
1. Týmto nariadením je ustanovené, že na celom území obce Veľký Kýr nemožno umiestniť herňu v
žiadnej z budov uvedených v § 15 ods. 7 zákona o hazardných hrách (hotely, motely a penzióny,
budovy pre obchod a služby, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, bytové domy).
2. Týmto nariadením je ustanovené, že na celom území obce Veľký Kýr nemožno umiestniť kasíno v
žiadnej z budov uvedených v § 16 ods. 5 zákona o hazardných hrách (hotely, motely a penzióny,
budovy pre obchod a služby, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.)
Čl. 3
Oznamovacia povinnosť obce voči Úradu pre reguláciu hazardných hier
1. Vyvesenie návrhu tohto nariadenia na úradnej tabuli je obec povinná oznámiť Úradu pre reguláciu
hazardných hier (ďalej len „úrad“) do piatich dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie tohto nariadenia je
obec povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti.
Obec je povinná informovať úrad do piatich dní o zmene alebo zrušení tohto nariadenia.
2. Na toto nariadenie a na jeho zmeny alebo zrušenie, ktoré neboli úradu oznámené v lehote podľa
odseku 1, sa pri udeľovaní individuálnych licencií neprihliada.
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
1. Obec vykonáva správu odvodu do rozpočtu obce.
2. Obec ukladá sankcie podľa § 94 ods. 1 a § 96 ods. 3 zákona o hazardných hrách.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 1/2022 o hazardných hrách bolo schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre uznesením č. 18/2022, dňa 20. 6. 2022 a účinnosť
nadobúda 15dňom od jeho zverejnenia.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

