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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 03/2019, ktorým sa určujú
podmienky na prevádzkovanie hazardných hier v obci
Obec Dunajská Lužná v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 79 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z o hazardných hrách vydáva
toto všeobecne záväznom nariadení .
Čl. I
Úvodné ustanovenie
§1
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú dni, počas
ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry v obci,
(2) Na účely tohto nariadenia sa za herňu považuje miestnosť alebo súbor miestností stavebne
spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie
hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach
obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných
hier na iných technických zariadeniach, pričom v herni sa môžu prevádzkovať aj iné druhy
hazardných hier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným
uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby, ktorá má steny.
Čl. II
Dni, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry v obci
§2
(1) Týmto nariadením sa určujú tieto dni, počas ktorých bude zakázané prevádzkovanie
hazardných hier v obci:
a) Deň obce Dunajská Lužná
b) 18.08. - Púte k Madone Žitného ostrova
c) 15.09. - Sedembolestná Panna Mária
d) 01.11. – Sviatok všetkých svätých
e) 02.11. – Pamiatka zosnulých
f) 26.12. – Druhý sviatok vianočný
(2) V týchto dňoch sa zakazuje prevádzkovať tieto hazardné hry:
a) stolové hry,
b) hazardné hry na hracích prístrojoch,
c) hazardné hry na termináloch videohier,
d) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
e) hazardné hry na iných technických zariadeniach,
f) bingo.
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Čl. III.
Záverečné ustanovenia
§3
(1) Na ustanovenia súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier na území obce neupravené
týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahuje príslušný právny predpis.
(2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2019/05-04 zo dňa
28. mája 2019.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. júna 2019.

Štefan Jurčík
starosta obce

V Dunajskej Lužnej, dňa 29.05.2019
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