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Obecné zastupiteľstvo v Kusíne na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 10 ods. 5 a 6 zákona č. 171/2005 Z.z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o hazardných hrách" vydáva

V Š E O B E C N E      Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E
Obce Kusín
č. 1/2015

o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Kusín 
( ďalej len "VZN")

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.  Účelom  tohto  Všeobecne  záväzného  nariadenia  (ďalej  len  "VZN")  je  stanovenie  zákazu 
prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce z dôvodu narúšania verejného poriadku v 
súvislosti s hraním hazardných hier na území obce.

Článok 2
Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier

1. Na území Obce Kusín nie je možné prevádzkovať nasledovné hazardné hry :

a/ hazardné hry v kasíne podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o hazardných hrách,

b/ hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods.  2 
písm.d) zákona o hazardných hrách,

c/ hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo  hráčmi  alebo  prevádzkované  prostredníctvom  telekomunikačných  zariadení  a  videohry 
podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách,

d/ hry podľa § 3 ods. 2 pism. i) zákona o hazardných hrách, t.j. hry, ktoré nie sú hazardnými
hrami podľa § 3 ods. 2 písm. a) až h) zákona o hazardných hrách, ak spĺňajú podmienky
ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o hazardných hrách.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1. tohto článku platí na celom území Obce Kusín a vzťahuje sa na 
všetky hazardné hry uvedené v ods. 1 tohto článku.

3. Toto  VZN bolo  prijaté  na  základe  petície  obyvateľov  Obce  Kusín  podľa  ustanovenia  §  10 
odstavec 6 zákona o hazardných hrách.



4. Na  prevádzkovateľa  hazardnej  hry,  ktorému  bola  udelená  individuálna  licencia  na 
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohoto VZN, sa toto VZN nevzťahuje a 
to do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Kusín a na internetovej stránke Obce 
Kusín od 30. 1. 2015 do 14.2. 2015.

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Kusín na zasadnutí dňa 27.2.2015.

3. Toto VZN bolo zverejnené dňa 1. 3. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 16.3.2015.

V Kusíne, dňa 16.3.2015

 Vladimír Jus, v.r.
starosta obce



Obec KUSÍN, Kusín č. 130, 072 32

Dôvodová správa
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015

o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Kusín

     Dňa 30.1.2015 bola na obec Kusín doručená petícia s textom: " My, podpísaní obyvatelia obce 
Kusín, ktorí dosiahli 18 rokov veku, vzhľadom k tomu, že máme obavu, že na území obce Kusín 
bude dochádzať k narušovaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier žiadame 
touto petíciou  Obec Kusín a Obecné zastupiteľstvo v Kusíne,  aby prijalo  všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým bude ustanovené, že na území obce Kusín sa zakáže prevádzkovať všetky 
hazardné  hry,  ktorých  prevádzkovanie  je  možné  zakázať  v  rozsahu  stanovenom  zákom  č. 
171/2005 Z.z. O hazardných hrách v platnom znení." 
     Táto petícia reagovala na novelu zákona č. 171/2005 Z.Z. O hazardných hrách s účinnosťou od 
1.  1.  2013.  Novela  zároveň  umožňuje,  aby  obecné  zastupiteľstvo  prijalo  všeobecne  záväzné 
nariadenie, ktoré zakáže prevádzkovanie hazardných hier,  uvedených v § 10, odst.  5 písm. d) 
zákona o hazardných hrách, avšak len na základe petície občanov podľa § 10, odst. 6 zákona o 
hazardných hrách.
     Podávateľ petície predložil 4 petičné hárky s celkovým počtom 100 podpisov. Po vykonaní 
kontroly správnosti a úplnosti údajov v petícií, obec Kusín zistila, že počet podpisov pod petíciou 
spĺňa požiadavku § 10, odst. 6 zákona o hazardných hrách, t.j.  30 % obyvateľov obce nad 18 
rokov. Ku dňu písania tejto dôvodovej správy je na trvalý pobyt  v obci Kusín prihlásených 284 
osôb starších ako 18 rokov. 30 %  z tohto počtu je 86. Petíciu teda malo podpísať aspoň 86 
občanov obce, starších ako 18 rokov.
     Záverom môžeme konštatovať, že predložená petícia spĺňa požiadavky zákona o petičnom 
práve,  ako  aj  požiadavky  uvedené  v  §  10,  odst.  5  zákona  o  hazardných  hrách  a  preto  bol 
pripravený tento návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v Kusíne.

 Vladimír Jus, v.r.
starosta obce   


