
 

OBEC BLESOVCE 

 

 

                                                    

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach v súlade s § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto 

 

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E 

č. 2/2015 

o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné  

hry na území obce Blesovce 

 

 

 

 



Čl. 1 

Predmet úpravy 

1.     Obec Blesovce vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2015 o zákaze                                

        prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Blesovce (ďalej len „VZN  

        č. 2/2015“)  v  súlade s § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách   

        a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len   

        zákon“).  

2.    Obec Blesovce vydáva VZN č. 2/2015 na základe petície spísanej v súlade s § 10 ods.  

       6 zákona. Petíciu podporilo 114 obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, čo 

       predstavuje 37,62 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.  

 

 

 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

 1.      Toto VZN č. 2/2015 platí na celom území obce Blesovce.  

 2.      Na celom území obce Blesovce nie je možné prevádzkovať tieto hazardné hry   

         (vymedzené v § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona): 

 

          a) hazardné hry v kasíne, 

 

          b) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,  

 

          c) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných   

            priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení 

            a videohry, 

 

          d) hry, ktoré spĺňajú podmienky definície hazardných hier podľa § 3 ods. 1 zákona,   

            avšak nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona.  

 

3.     Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na   

         prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 2/2015,  

         sa toto VZN č. 2/2015 nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálne   

         licencie.  

 

 

 



Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1.     Návrh VZN č. 2/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke    

        obce po dobu 15 dní.  

2.      VZN č. 2/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach na zasadnutí dňa      

         06.05.2015  uznesením číslo 29/2015 

3.      Schválené VZN č. 2/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce   

          po dobu 15 dní.  

4.      VZN č. 2/2015 nadobúda účinnosť dňa 22.05.2015 

 

 

V Blesovciach, dňa  08. 05. 2015 

 

 

 

 

 

 Pavol Cabaj 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené:   08. 05. 2015 

Zvesené:      22. 05. 2015 


