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Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na základe § 79 zákona č. 30/2019 Z.z. 

o hazardných hrách  v znení neskorších predpisov  ( ďalej len „ zákon o hazardných hrách“ )  

a  v súlade  s ust. § 6 a § 11   zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov  vydáva toto:  

    

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES  

 

č. 3/2020 

o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území 

obce  PEČOVSKÁ NOVÁ VES   
 

 

Čl. 1 

Účel a predmet 

 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je vytváranie a ochrana podmienok pre 

zdravý spôsob života obyvateľov Obce Pečovská Nová Ves, ako aj ďalších osôb 

zdržiavajúcich sa na území obce, a to zákazom prevádzkovania niektorých hazardných 

hier na území obce Pečovská Nová Ves.  

 

2. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pod pojmom hazardné hry rozumie :  

 

a) stolové hry, 

b) hazardné hry na výherných prístrojoch, 

c) hazardné hry na termináloch videohier, 

d) hazradné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 

e) hazardné hry na iných technických zariadeniach  

f) bingo.  

okrem internetových hier podľa §30 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. 

 

 

Čl. 2 

Ustanovenie zákazu prevádzkovania niektorých hazardných hier 

 

 

1. Na  území obce Pečovská Nová Ves nie je možné prevádzkovať nasledovné hazardné  

hry : 

 stolové hry podľa §4 ods. 2 písm. c)  

 hazardné hry na výherných prístrojoch podľa §4 ods. 2 písm. e)  

 hazardné hry na termináloch videohier podľa §4 ods. 2 písm. f) 

 hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi  

podľa §4 ods. 2 písm. g) 

 hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa §4 ods. 2 písm. h) 

 bingo podľa §5 ods. 12  

 hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h)  §4 ods. 2 uvedeného zákona  

ak spĺňajú podmienky ustanovené v §4 ods. 1 uvedeného zákona. 



2. Zákaz uvedený v ods. 1 tohto článku platí na celom území obce Pečovská Nová Ves 

a vzťahuje sa na všetky hazardné hry uvedené v ods. 1 tohto článku.  

 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom poverených 

zamestnancov a hlavný kontrolór obce.  

2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 

Pečovská Nová Ves (www.pecovska.sk ) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli 

www.slovensko.sk dňa 22.09.2020. 

3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi dňa ................. 

uznesením č. ............... 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dní po jeho schválení OZ.  

 

 

 

      V Pečovskej Novej Vsi, dňa 22.09.2020  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ............................................ 

                                                                                                PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                                   starosta obce  

http://www.pecovska.sk/
http://www.slovensko.sk/

