MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
________________________________________________________________________________

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, a podľa § 10 ods. 5 písm. d) a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a

Všeobecne záväzné
nariadenie č. 60

O ZÁKAZE PREVÁDZKOVANIA
NIEKTORÝCH HAZARDNÝCH HIER
NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

schválené MsZ č. XI/2015 zo dňa 10.12.2015, uznesením č. 224
zmeny a doplnky :

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Účelom Všeobecne záväzného nariadenia č. 60 o zákaze prevádzkovania niektorých
hazardných hier na území mesta Stará Ľubovňa ( ďalej len ,,VZN “) je vytváranie podmienok
pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, ako aj ďalších osôb zdržiavajúcich
sa na území mesta, zabezpečenie verejného poriadku v meste Stará Ľubovňa, a to obmedzením
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Stará Ľubovňa.

2.

VZN upravuje podmienky a spôsob obmedzenia prevádzkovania hazardných hier podľa zákona
o hazardných hrách na území mesta Stará Ľubovňa.
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Čl. 2
Zákaz prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier
1.

Na území mesta Stará Ľubovňa nie je možné prevádzkovať:
a) hazardné hry v kasíne podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona o hazardných hrách,
b) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d)
zákona o hazardných hrách,
c) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry
podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách,
d) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h) § 3 ods. 2 zákona o hazardných
hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o hazardných hrách podľa § 3
ods. 2 písm. i) zákona o hazardných hrách.

2.

Zákaz uvedený v ods. 1 tohto článku platí na celom území mesta Stará Ľubovňa a vzťahuje sa
na všetky hazardné hry uvedené v ods. 1 tohto článku.

3.

Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa toto VZN
nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 60 bolo schválené MsZ č. XI/2015 v Starej Ľubovni
uznesením č. 224 dňa 10.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 26.12.2015.

PhDr. Ľuboš Tomko, v.r.
primátor mesta
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