VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
č. 6/2021
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčany
Obec Vlčany podľa § 4 ods. 5 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 79 ods. 3 a 4 s použitím § 15 ods. 7 a §
16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), vydáva toto:

všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 6/2021
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčany
§1
Základné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) ustanovuje zákaz umiestnenia herní
a kasín na území obce Vlčany v súlade s § 79 ods. 3 a 4 zákona o hazardných hrách.
§2
Zákaz umiestnenia herní
1. Na území obce Vlčany sa zakazuje umiestniť herňu v týchto zákonom o hazardných hrách
stanovených budovách:
a) hoteloch, moteloch a penziónoch,
b) budovách pre obchod a služby,
c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytových domoch.
§3
Zákaz umiestnenia kasín
1. Na území obce Vlčany sa zakazuje umiestniť kasíno v týchto zákonom o hazardných hrách
stanovených budovách:
a) hoteloch, moteloch a penziónoch,
b) budovách pre obchod a služby,
c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu.

§4
Prechodné ustanovenie
1. Ustanovenie § 2 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.1
2. Ustanovenie § 3 nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne, ktorému
bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred nadobudnutím
účinnosti tohto VZN, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.2
3. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať
podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
13.08.2021 uznesením č. 435/2021/28.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

Vo Vlčanoch dňa 13.08.2021

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

Vyvesené: 13.08.2021
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