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Obec Ovčiarsko podľa § 4 ods. 3 písm. n/ a § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
(ďalej v texte ako „Zákon o hazardných hrách“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, ktorým sa upravujú podmienky
prevádzkovania hazardných hier na celom území obce Ovčiarsko (ďalej v texte len „VZN“).

§1
Úvodné ustanovenia
(1) VZN č. 1/2020 upravuje podmienky prevádzkovania hazardných hier na celom území
obce Ovčiarsko v súvislosti so zabezpečovaním verejného poriadku v obci Ovčiarsko
(ďalej v texte len „obec“).
§2
Definície základných pojmov
(1) Hazardnou hrou je hra, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky, môže
získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí úplne
alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti
alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej
hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v
rozpore s pravidlami hazardnej hry.
(2) Hazardnými hrami sú :
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,
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písm. a) až h), ak spĺňajú podmienky
ustanovené v ods. 1.
(3) Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej
licencie za podmienok ustanovených Zákonom o hazardných hrách a určených v
licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel
hazardnej hry, pričom hazardné hry podľa § 2 ods. 2 písm. e/ až h/ je možné
prevádzkovať len za dodržania podmienky ustanovenej v § 3 ods. 3 tohto VZN.
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§3
(1) Na celom území obce Ovčiarsko z dôvodu zabezpečenia ochrany verejného
poriadku a narúšania verejného poriadku nemožno prevádzkovať iné hazardné hry ako:
a) lotériové hry
b) charitatívne lotérie
c) stávkové hry
§4
(1) Obec Ovčiarsko v súlade s § 79 Zákona o hazardných hrách a predovšetkým z dôvodu
nenarúšania verejného poriadku v obci obmedzila prevádzkovanie hazardných hier na
celom území obce tak, ako je uvedené v § 3 tohto VZN.

§5
(1) Kontrolu a dozor zo strany obce nad dodržiavaním tohto VZN č. 1/2020 a zák. č.
30/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva:
a) starosta obce,
b) hlavný kontrolór obce,
c) poslanci obecného zastupiteľstva,
d) poverení zamestnanci obecného úradu.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Ovčiarsko č. 122, dňa 24.01.2020 a nadobúda účinnosť
15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ervín Schmieger
starosta obce Ovčiarsko
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