
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 26.05.2015 
 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 12.06.2015  
 
Mesto Nemšová v súlade s ustanovením  § 6 a §11 ods. 4 písm. g/  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 ods. 5 písm. d)  zákona č. 
171/2005  Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných 
hrách“)       

v y d á v a 
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
Mesta  Nemšová  č. ../2015 

o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území  mesta Nemšová 
  

Článok 1 
Predmet a účel nariadenia  

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia  o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na      
celom území mesta Nemšová je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na zamedzenie 
negatívneho dopadu hazardných hier na život obyvateľov. 
2. Mesto Nemšová vydáva toto VZN na základe petície spísanej v súlade  s §10 ods. 6 zákona. 
Petíciu podporilo   1767 obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, čo predstavuje 34,32 % 
obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. 
 

Článok 2 
Základné ustanovenia 

 
1.Na celom území mesta Nemšová nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm.  
  b) d) e) a i) zákona o hazardných hrách, t. j.: 
      b) hazardné hry v kasíne, 

d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, 
e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo 

hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, 
i) 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. Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) e) a i) zákona o hazardných hrách, 
ktorému bola udelená licencia na prevádzkovanie hazardnej  hry pred nadobudnutím účinnosti  
všeobecného záväzného nariadenia  sa toto všeobecné záväzné nariadenia nevzťahuje  do doby 
skončenia platnosti  tejto individuálnej licencie. 
 
  

Článok 3 
Záverečné ustanovenia  

 

1.Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 24.06.2015 uznesením č. .... 
2.VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 
 
V Nemšovej, dňa  24.06.2015.           
                                          
                                                                                                           Ing. František Bagin 
                                                                                                       primátor mesta 
 


