Mesto Topoľčany na základe ustanovení § 79 ods. 6 a ods.7, § 14 ods.11, § 15 ods. 5
a ods.16 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o hazardných hrách) v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Topoľčany
č. 8/2019 o hazardných hrách
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Toto VZN stanovuje podmienky prevádzkovania hazardných hier na území mesta Topoľčany
v súvislosti s umiestnením herní a zároveň zakazuje prevádzkovanie hazardných hier počas
12 dní v kalendárnom roku.
Čl. II
Základné ustanovenia
Mesto Topoľčany týmto VZN upravuje :
a) zákaz umiestniť herňu vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od :
 školy,
 školského zariadenia,
 zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
 zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
 ubytovne mládeže.
b) zákaz umiestniť herňu vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne
c) zákaz prevádzkovať vybrané druhy hazardných hier počas 12 dní v príslušnom kalendárnom roku , ktorých dátumy sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
Čl. III
Zákaz umiestnenia herne
1) Mesto Topoľčany zakazuje umiestnenie herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od :
 školy (neplatí pre odborný výcvik, prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku
zamestnávateľa alebo praktického vyučovania, pokiaľ študuje v systéme duálneho
vzdelávania),
 školského zariadenia,
 zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately,
 zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
 ubytovne mládeže.

-22) Mesto Topoľčany zakazuje umiestnenie herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od
inej herne.
Čl. IV
Zákaz prevádzkovania vybraných druhov hazardných hier
v stanovených dátumoch
Okrem dní stanovených zákonom o hazardných hrách, kedy je zakázané vykonávať
prevádzkovanie hazardných hier, mesto Topoľčany zakazuje na celom svojom území
prevádzkovať nasledovné hazardné hry:
 stolové hry,
 hazardné hry na výherných prístrojoch,
 hazardné hry na termináloch videohier
 hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
 hazardné hry na iných technických zariadeniach,
 bingo
okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách, aj v ďalších určených
dňoch príslušného kalendárneho roka podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 8/2019 o hazardných hrách bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch dňa 26.06.2019, účinnosť nadobúda
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Topoľčany a na webovom sídle
mesta Topoľčany.

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta

Príloha č.1 k VZN 8/2019

Dni v kalendárnom roku 2020, počas ktorých je zakázané prevádzkovať hazardné hry
v zmysle Čl. IV tohto VZN na území mesta Topoľčany
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

06.01. 2020
11.04. 2020
12.04.2020
13.04.2020
01.05. 2020
08.05. 2020
05.07. 2020
01.09. 2020
15.09. 2020
01.11. 2020
02.11. 2020
26.12. 2020

Zjavenie Pána ( Traja králi )
sobota pred Veľkou nocou
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok
Sviatok práce
Deň víťazstva nad fašizmom
Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Deň Ústavy Slovenskej republiky
Sedembolestná Panna Mária
Sviatok všetkých svätých
Pamiatka zosnulých
2. sviatok vianočný

