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VEC :

Informácia o zriadení kontaktného miesta
Žiadosť

Z posledného stretnutia so zástupcami ZMOS, na ktorom sme rozoberali aktuálne problémy v oblasti
prevádzkovania hazardných hier na území miest a obcí, vzišla spoločná idea zriadiť kontaktné miesto
pre nahlasovanie konkrétnych problémov pri prevádzkovaní hazardných hier, resp. podávanie
podnetov na ich
Pre tento

účel

účinné

obmedzenie a eliminovanie.

sme pre obce a mestá, ako aj individuálne osoby zriadili e-mailovú adresu

info@azah.sk ako aj bezprostredný telefonický kontakt +421 948 877 800, na ktoré je možné
posielať,

resp. oznamovať Vaše podnety. Prevádzková doba tejto telefónnej linky je počas

pracovných dní od 9.00 h do 17.00 h, mimo týchto hodín je k dispozícii odkazová schránka.
Po nahlásení podnetu na tieto kontaktné miesta budeme tento podnet okamžite riešiť s cieľom
bezodkladne dostať situáciu do požadovaného stavu alebo ohlásený problém pokiaľ možno čo
najskôr eliminovať, pričom Vás budeme spätne informovať, aké kroky boli v predmetnej veci
podniknuté.
Pevne veríme a dúfame, že sa táto iniciatíva stretne s pozitívnym ohlasom a naplní svoje poslanie.
Sme presvedčení, že touto vzájomnou spoluprácou, súčinnosťou a zdieľaním informácií s jednotlivými
obcami a mestami vieme dosiahnuť výrazné obmedzenie prípadných negatívnych javov súvisiacich
s prevádzkovaním hazardných hier.
V tejto

súvislosti

by

sme

boli

radi

informovaní

o stave

verejného

poriadku

vo

vzťahu

k prevádzkovaniu hazardných hier.
Z dôvodu našej lepšej informovanosti, ako aj s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu efektivitu fungovania
kontaktných miest a cielenej preventívnej aktivity z našej strany, si Vás týmto v súlade s § 14 zákona
č.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení dovoľujeme zdvorilo požiadať

o sprístupnenie nasledovných informácií :

Asociácia zábavy a hier, Sabinovská 10, 821 02 Bratislava, mail: azah@azah.sk
Asociácia prevádzkovateľov videohier, Stará Va1norská 11, 831 04 Bratislava, mail. info@apv.sk

ASOCIÁCIA ZÁBAVY A HIER

a
ASOCIÁCIA PREVÁDZKOVATEĽOV VIDEOHIER
Požadované informácie :
1)

Eviduje Mestský úrad Sereď od 01.01.2015 do dátumu prijatia tejto žiadosti nejakú sťažnosť
pre narúšanie verejného v poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier?

2)

Pokiaľ je odpoveď na otázku č. 1 áno, koľko je evidovaných takýchto sťažností pre narúšanie

verejného v poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier a kedy boli t ieto sťažnosti
podané?
3)

Pokiaľ

je odpoveď na otázku č . 1 áno, akým spôsobom boli tieto sťažnosti pre narúšanie

verejného v poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier prešetrené a s akým výsledkom
boli vybavené?
Spôsob sprístupnenia :
O sprístupnenie informácií žiadame v písomnej podobe, a to zaslaním písomnej odpovede na adresu
žiadateľa

:

ASOCIÁCIA ZÁBAVY A HIER
Sabinovská 10
821 02 Bratislava

Za kladné a promptné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.

S pozdravom

.......... .....................................................

....... ... ........ .... .. ! .. .............. ...... ..... ..... .

Ing. Igor VICEL

Ing. Rastislav VALENČÍK
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Vec:
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - odpoveď.
V zmysle Vašej žiadosti
nasledovné:

doručenej

na Mestský úrad Sereď zo dňa 30.05.2016 Vám uvádzame

za obdobie od 01.01.2015 do 30.05.2016 neevidujeme žiadne
verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier.

sťažnosti

pre narúšanie

S pozdravom
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~

Vybavuje: Martina Mečochová

Telefón.: +421-31 - 789 2392

IČO:

Fax:

číslo účtu:
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e-mail:
web:

muidsered.sk
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