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Všeobecné záväzné nariadenie obce Tovarné  č. 2/2020, ktorým sa obmedzuje 

umiestnenie herní na území obce Tovarné  

 

 Obec Tovarné podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 15 ods. 5 a ods. 16 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarné č. 2/2020, ktorým sa obmedzuje umiestnenie 

herní na území obce Tovarné  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarné (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje 

obmedzenie umiestnenia herní, na území obce Tovarné. 

 

Článok 2 

Obmedzenia umiestnenia herní 

 

1. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od: 

a) školy, 1/ to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú 

žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického 

vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania. 

b) školského zariadenia,2/ 

c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, 

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

e) ubytovanie mládeže. 

2. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne. 

 

Článok 3 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia. 

V Tovarnom dňa 15.10.2020                   

 

       PaedDr. Kvetoslava Mižáková  

        starostka obce  
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Oproti doterajšej právnej úprave sa posilňuje kompetencia obcí v otázke umiestnenia 

herní od objektov vymedzených zákonom. Ustanovenie sa týka objektov, v ktorých sa 

primárne zdržujú alebo sú v blízkosti osoby mladšie ako 18 rokov. Obec môže rozhodnúť 

prostredníctvom VZN, že herne na jej území nesmú byť umiestnené vo vzdialeností do 

200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti 

a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre 

liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. 

Zároveň herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej 

herne, pokiaľ tak ustanoví VZN obce. V tejto súvislosti sa za účelom jednotného 

určovania vzdialenosti navrhuje spresnenie postupu merania vzdialenosti 200 m, a to 

kalibrovaným meradlom od vybraných typov budov, žiadateľ o udelenie individuálnej 

licencie predkladá so žiadosťou aj vyjadrenie obce k dodržaniu tejto vzdialenosti 

umiestnenia herne, v takejto herni nemôže byť prevádzkovateľovi hazardnej hry 

povolené prevádzkovanie hazardnej hry.  


