Mesto Nemšová
Mestský úrad v Nemšovej
Predkladateľ: prednostka MsÚ
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. .../2014
o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území mesta Nemšová
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 24.06.2015
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Text pripomienky

Návrh

Zdôvodnenie
návrhu

Stanovisko predkladateľa návrhu VZN

„Návrh VZN nie je v súlade so
zákonom.
Môže byť len za podmienok
ustanovených v zákone
o hazardných hrách - §10 ods. 6
ak v obci preukázateľne
dochádza k porušovaniu
verejného poriadku) .
Mesto Nemšová je povinné
podľa zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení
neskorších predpisov podľa §5
ods. 7 preveriť petíciu tak, aby
sa zistil skutkový stav – teda či
dochádza k porušovaniu
verejného poriadku. Keďže
v minulosti už bola petícia
predpokladajú, že sa jedná
o nové skutočnosti, na zklade
ktorých sa dá zistiť skutkový
stav veci.“

Návrh
VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
č. .../2014
o zákaze
prevádzkovať
hazardné hry na
území mesta
Nemšová
nie je v súlade
so zákonom
podľ §5
zákona 85/1990
Zb. o petičnom
práve
a preto ho
neschváliť

Obec môže prijať
VZN iba za
podmienok
ustanovených
v zákone
o hazardných
hrách - §10 ods. 6
( ak v obci
preukázateľne
dochádza
k porušovaniu
verejného
poriadku)
a s povinnosťou
v zmysle z.č.
85/1990 Zb.
o petičnom práve
v znení
neskorších
predpisov podľa
§5 ods. 7preveriť petíciu.

Pripomienky neprijať z dôvodu

§10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“)
Petície občanov, v ktorej občania žiadajú primátora mesta a
poslancov Mestského zastupiteľstva, aby vzhľadom na narúšanie verejného
poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier v meste a na základe výsledkov
tejto petície, bolo v zmysle § 10 ods. 6 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
v platnom znení schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová
o hazardných hrách na území mesta, ktoré zakáže prevádzkovanie hazardných
hier uvedených v § 3 ods. 2 písm. b), d), e), i) cit. zákona na celom území Mesta
Nemšová.

Rastisl
av
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KONE
KT
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2015.

„Mesto Nemšová sa odvoláva na
negatívny dopad na život
obyvateľov a s tým spojené
porušovanie verejného poriadku
- nedostali relevantné
informácie od občanov, polície
alebo petičného výboru, že
u nich v prevádzka Double Star
Red Seven dochádza k narúšaniu
verejného poriadku. Po
schválení si budú nútení súdnou
cestou vymáhať straty., čím sa
mesto dostane do
bezvýchodiskovej situácie. Len
odvody do verejnej správy
z týchto zariadení v Nemšovej
ročne činia 225 000 EUR
ročne.“
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č. .../2014
o zákaze
prevádzkovať
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Nemšová
neschváliť

Pripomienky neprijať z dôvodu

§10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“)
Petície občanov, v ktorej občania žiadajú primátora mesta a
poslancov Mestského zastupiteľstva, aby vzhľadom na narúšanie verejného
poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier v meste a na základe výsledkov
tejto petície, bolo v zmysle § 10 ods. 6 zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
v platnom znení schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová
o hazardných hrách na území mesta, ktoré zakáže prevádzkovanie hazardných
hier uvedených v § 3 ods. 2 písm. b), d), e), i) cit. zákona na celom území Mesta
Nemšová.

Priloha č. 1- Pripomienky k návrhu VZN od spoločnosti Program spol. s.r.o. z 08.06.2015 vrátane Memoranda o spolupráci
Príloha č. 2 - Pripomienky k návrhu VZN od Rastislav BOHM- KONEKT
Spracoval predkladateľ návrhu: Ing. Jurisová
Dňa 16.06.2015

