
Rok 

počet firiem, 
ktoré 

prevádzkujú 
VHP

počet 
kusov  

správny 
poplatok

Správne poplatky 
zaplatené pri 

podaní žiadosti

Výťažky 
stávkových 
kancelárií SPOLU :

2011 11 85 1496.50 126 947,50 24 115,00 151 062,50
2012 11 75 1500 112 500,00 47 340,15 159 840,15
2013 11 54 1500 81 000,00 34 383,49 115 383,49
2014 6 44 1500 66 000,00 74 925,24 140 925,24
2015 6 35 1500 52 500,00 80 850,53 133 350,53

438 947,50 261 614,41

Ružomberku, Bratislave, Galante, Nitre, Levoči a v Prešove - počas marcových volieb
voľby do VÚC 11/2017 - resp. petičný výbor a podobne.

PREVÁDZKOVANIE VÝHERNÝCH AUTOMATOV a VÝTAŽKY STÁVKOVÝCH KANCELÁRIÍ

LICENCIE UDELENÉ v zmysle  § 22 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných  hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len  „zákon o hazardných hrách) a ustanovenia §  
13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Podľa odseku 6 obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry 
podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom toto 
všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na 
všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i);

( ) Ha ardnými hrami sú 
b) hazardné hry v kasíne,
 
d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
 
e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi 
alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, 
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 
1.
 

 (6) Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce 
petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto 
petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto 
všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho 
účinnosti

 § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i)

Príjmy rozpočtu mesta Sereď po rokoch


	Hárok1

