
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021  

O zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vitanová 
 

Obec Vitanová na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s § 6 ods. 1 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 „zákon o hazardných hrách“)  v y d á v a 
 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021 o zákaze umiestňovania herní a kasín na území 
obce Vitanová 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je regulovať prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich, stanovením 
podmienok umiestňovania herní a kasín na území obce Vitanová. 
 
 

Článok 2 
Podmienky umiestňovania herní a kasín na území obce  

 
1. Na celom území obce Vitanová nemožno umiestniť herňu v týchto budovách1:  
 
a) hotely, motely a penzióny, 
b) budovy pre obchod a služby, 
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, 
d) bytové domy. 
 
2. Na celom území obce Vitanová nemožno umiestniť kasíno v týchto budovách2: 
 
a) hotely, motely a penzióny, 
b) budovy pre obchod a služby, 
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 
 
 

Článok 3 
Kontrola 

 
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poverení zamestnanci obce Vitanová a hlavný kontrolór 
obce Vitanová. 
 
2. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov3. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
1  §43b a §43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 
2  §43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z .z. 
3  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 



Článok 4 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Ustanovenie článku 2 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v herni, 
ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne 
záväzného nariadenia, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 
 
2. Ustanovenie článku 2 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne, 
ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne 
záväzného nariadenia, a to až do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 
 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej 

tabuli obce a internetovej stránke obce Vitanová dňa 12.08.2021 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesení pod č. B/3  dňa 

26.08.2021 . 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Vitanová a na 

internetovej stránke obce Vitanová dňa 27.08.2021 . 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.09.2021 . 

 

 

            

             

                            __________________ 

    Dušan Ondrík 

                                                                                                                         starosta obce 

 


