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Mesto Žilina na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s § 6 ods. 1, 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom znení a § 15 ods. 5, § 15 ods. 16,  79 ods. 6 v spojení s § 99 ods. 47 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o hazardných hrách“) vydáva  toto




Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2019 
o hazardných hrách na území mesta Žilina



Článok 1
Účel a predmet 

	Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej tiež aj „VZN“) je vo verejnom záujme obmedziť riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich a vytvoriť podmienky na ochranu verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier.


	 Toto nariadenie upravuje:


a) podmienky umiestňovania herní na území mesta,
b) posúdenie verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier v kasínach,
c) kontrolu.


Článok 2
Podmienky umiestňovania herní na území mesta

	Herňa  § 2 písm. u) zák.č. 30/2019 Z.z. prevádzkovaná na území mesta nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od


a) školy § 27 ods. 2 zák.č. 245/2008 Z.z., 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  § 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zák.č. 245/2008 Z.z.
c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.

	Herňa nesmie byt' umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.

 
	Vzdialenosťou sa v zmysle § 15 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zák. č. 30/2019 Z. z.) sa rozumie: 
„ pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do inej herne, budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom. § 17 ods. 1 písm. a) zák. č. 157/2018 Z.z.


Článok 3
Posúdenie verejného záujmu

Verejný záujem prevádzkovania hazardných hier v kasínach mesto vždy posudzuje vo vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry prevádzkované.

	Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nesmie byť v rozpore s verejným záujmom.


Článok 5
Kontrola

	Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:

	poverení zamestnanci mesta,

príslušníci mestskej polície,

	Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitného predpisu.  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 



Článok 6
Prechodné a záverečné ustanovenie

Ustanovenie čl. 2 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje  na prevádzkovateľa hazardnej hry v herni, ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom  v Žiline dňa 17.09.2019.


	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, 05.10.2019.



                                                                                                         Mgr. Peter Fiabáne 
                                                                                                       primátor mesta Žilina


