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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021  prerokovalo a 
 
 
uznáša  sa 
 
 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. .../2021 zo dňa 22.04.2021 o  umiestnení 
herní a kasín na území mesta Sereď. 
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Dôvodová správa  
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi predkladáme návrh všeobecne  záväzného 
nariadenia mesta Sereď č. XX/2021 o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď (ďalej 
len „nariadenie“). 
 
Účelom tohto  nariadenia  je vo verejnom záujme regulovať prevádzkovanie hazardných hier 
zákazom umiestnenia herní a kasín v budovách taxatívne vymedzených zákonom 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“).   
 
Podľa § 4 ods. 2 zákona o hazardných hrách sú hazardnými hrami: 

a) lotériové hry, 
b) charitatívne lotérie, 
c) stolové hry, 
d) stávkové hry, 
e) hazardné hry na výherných prístrojoch, 
f) hazardné hry na termináloch videohier, 
g) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 
h) hazardné hry na iných technických zariadeniach. 

 
V § 79 ods.3 a ods.4 zákona o hazardných hrách bola obciam daná právomoc ustanoviť si 
všeobecne záväzným nariadením nemožnosť umiestnenia herní a kasín v budovách, ktoré sú 
taxatívne určené v § 15 ods. 7 a §16 ods. 5 zákona o hazardných hrách: 
 
Podľa §15 ods. 7  zákona o hazardných hrách herňu možno umiestniť len  v týchto budovách: 
a) hotely, motely a penzióny,  
b) budovy pre obchod a služby,  
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,  
d) bytové domy. 
 
Podľa § 16 ods. 5 zákona o hazardných hrách kasíno možno umiestniť len v týchto budovách: 
a) hotely, motely a penzióny,  
b) budovy pre obchod a služby,  
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 
 
Zákon o hazardných hrách dáva obciam možnosť upraviť si  vo všeobecne záväznom 
nariadení zákaz umiestenia herní a kasín iba v niektorých vyššie uvedených budovách, alebo 
v kombinácii budov alebo vo všetkých zákonom stanovených budovách. S prihliadnutím na  
všeobecný zámer zákona, ktorým je celospoločenská potreba znižovania príležitostí 
obyvateľov k hazardným hrám mesto Sereď by predkladaným návrhom nariadenia obmedzilo 
umiestnenie herní a kasín vo všetkých vyššie uvedených budovách. 
 
V prípade, ak  obec  nechce úplne zakázať herne a kasína na svojom území, môže v súlade so 
zákonom o hazardných hrách vo svojom  všeobecne záväznom nariadení ustanoviť: 
1. že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od objektov 

a zariadení taxatívne uvedených v zákone o hazardných hrách ( napr. od školy, školského 
zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a pod.). Na prevádzkovateľa hazardnej hry, 
ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred 
nadobudnutím účinnosti takého všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecne 
záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie; 
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2. dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry taxatívne uvedené 
v zákone o hazardných hrách (napr. hazardné hry na výherných prístrojoch alebo na 
termináloch videohier) najviac však 12 dní v kalendárnom roku. Ak obec prijme takéto 
všeobecne záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31. októbra a toto všeobecne 
záväzné nariadenie bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. 

 
Ak mestské zastupiteľstvo schváli tento predkladaný  návrh nariadenia, nedôjde 
k okamžitému zákazu prevádzkovania herní  a kasín na území mesta Sereď. Na 
prevádzkovateľov hazardných hier, ktorým bola udelená individuálna licencia na 
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, sa toto  
nariadenie nevzťahuje a budú môcť prevádzkovať hazardné hry do skončenia platnosti tejto 
individuálnej licencie, t.j. cca do dvoch rokov. 
 
Dopad nariadenia na rozpočet mesta: 
Prijatie navrhovaného nariadenia bude  znamenať zníženie príjmu do rozpočtu mesta 
postupne, v priebehu dvoch rokov cca o 124 700 €. Teda o príjmy, ktoré by mesto malo od 
prevádzkovateľov herní a kasín. Príjmy od stávkových kancelárií budú naďalej plynúť do 
rozpočtu mesta.  
V nasledujúcej tabuľke sú príjmy z výťažkov z prevádzkovania hazardných hier, ktoré sú 
povinní prevádzkovatelia hazardných hier odvádzať mestu, za roky  2018, 2019 a  2020 
s uvedením príjmov od stávkových kancelárií: 
 

rok 
príjem celkom 

príjem od 
stávkových 
kancelárií rozdiel 

2018 132 485,12 € 8 893 € 123 593 € 
2019 134 950,45 € 9 014 € 125 936 € 
2020 84 168,49 € 5 091 € 79 077 € 
 
 
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 7.4.2021. 
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MESTO  SEREĎ 
 

 

 

 

 
 

- N á v r h - 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021 

o  umiestnení  herní a kasín   
na území mesta Sereď 

 

 
 
 
 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: ............. 
Účinnosť od ........................................... 
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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
v súlade s § 79 ods. 3 a 4  zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto: 
 
 

 všeobecne  záväzné nariadenie mesta Sereď č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021 o umiestnení 
herní a kasín na území mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“). 

 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE  

 
Mesto Sereď týmto nariadením ustanovuje  umiestnenie herní a kasín na území mesta Sereď. 

 
 

§ 2 
UMIESTNENIE HERNÍ A KASÍN NA ÚZEMÍ MESTA 

 
1) Na území mesta Sereď nemožno umiestniť herňu  v týchto budovách: 

a) hotely, motely a penzióny,  
b) budovy pre obchod a služby,  
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,  
d) bytové domy. 

2) Na území mesta Sereď nemožno umiestniť kasíno  v týchto budovách: 
a) hotely, motely a penzióny,  
b) budovy pre obchod a služby,  
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu. 

 
§ 3 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                             Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                  primátor  mesta 
 
 
Deň vyhlásenia:    
Deň zvesenia:    



 

Mesto Sereď 
Námestie  republiky 1176/10, 926 01  SEREĎ 

 

 
     Telefón.: +421 – 31 – 789 2392       IČO:          00306169                e-mail:    mu@sered.sk 
     Fax:          421– 31– 789 2447      číslo účtu:  0203505156/0900                         web:        http://www.sered.sk  
        
        

 
 
 
 
 
Váš list číslo                            Naše číslo                                Vybavuje        Miesto, dátum 
                                                  7600/5608 /2021                     JUDr. Ing. Vargová                Sereď, 7.4.2021 
                                          
 
Vec: Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní   n á v r h u  
 
         všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. .../2021 zo dňa 22.04.2021 o  

umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď  
 
 
 
Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 79 ods. 3 a 4  zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne  záväzné 
nariadenie mesta Sereď č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021 o umiestnení herní a kasín (ďalej 
len „nariadenie“). 
 
       Návrh tohto nariadenia, ktoré bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 
v Seredi dňa 22.04.2021, je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sereď 
od 7.4.2021 v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
       Pripomienky k návrhu tohto nariadenia možno podať, v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najneskôr do 19.4.2021 do 
12,00 hod. na Mestskom úrade v Seredi do podateľne,  poštou na adresu úradu alebo 
elektronickou poštou na mailovú adresu mu@sered.sk. 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                   - podpísané - 
                                                                                              Ing. Martin Tomčányi  
                                                                                                     primátor mesta 
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