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Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území obce 

 

 
Číslo: 
52/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Otrhánky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 
v zmysle § 10 ods.5 písm. d) a ods. 6 zák. č.  171/2005  Z. z.  o hazardných hrách v  znení 
neskorších predpisov (ďalej len Zákon o hazardných hrách) sa uznieslo na tomto  

  VŠEOBECNE ZÁVAZNOM NARIADENÍ  

§ 1  
 

Predmet a účel 
 

1. Na území Obce Otrhánky nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3 ods. 2 
písm. d), e) Zákona o hazardných hrách (pre naplnenie §10 ods. 5 písm. d) a ods. 6 
zákona o hazardných hrách, doplnená Petícia proti hazardným hrám na území obce 
Otrhánky občanmi Obce Otrhánky), t.j.  

- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov 
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných 

priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení 
a videohry 

2. Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. d), e) zákona o hazardných 
hrách, ktorá je prevádzkovaná na území obce Otrhánky ku dňu nadobudnutia účinnosti 
tohto všeobecne záväzného nariadenia, je povinný skončiť jej prevádzkovanie 
v termíne do 31.8.2013 

3. Účelom tohto nariadenia je vo verejnom záujme obce vytvoriť podmienky na 
zamedzenie negatívneho dopadu hazardných hier na život obyvateľov, s čím vyjadrili 
súhlas aj občania obce Otrhánky v Petícii proti hazardným hrám na území obce 
Otrhánky. 

 
§ 2 

Prechodné a záverečné ustanovenie 
 

1. Týmto sa ruší VZN  č. 47/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
obce Otrhánky , schválené dňa 14.06.2012. 

2. Schválené VZN bude k dispozícii na Obecnom úrade v Otrhánkach. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva dňa 28.08.2013 a nadobúda účinnosť dňom 12.09.2013.    
 
 
 
 
 
                                                                                    RNDr. Ladislav Gieci 
                                                                                   starosta obce Otrhánky 
 


