
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.05.2019 uznesením č.171, účinnosť: 

od 15.06.2019 do 31.12.2019 vrátane 

 

Mesto Trenčín  na základe  samosprávnej  pôsobnosti   podľa článku  68   Ústavy Slovenskej 

republiky,  v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

a účinnom znení a  § 79 ods. 7 v spojení s § 99 ods. 43 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o hazardných hrách“) 

 

vydáva 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č.16/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 

území mesta Trenčín v určených dňoch v kalendárnom roku 2019 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vo verejnom záujme 

regulovať prevádzkovanie hazardných hier a účasti na nich zákazom prevádzkovania hazardných 

hier v určených dňoch v kalendárnom roku 2019. 

 

2. Na účely tohto VZN sa pod pojmom „hazardné hry“ rozumie: 

a) stolové hry, 

b) hazardné hry na výherných 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,  

okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách.  

 

 

Článok 2 

Ustanovenie zákazu prevádzkovania hazardných hier 
 

1. V roku 2019 sa na území mesta Trenčín zakazuje prevádzkovanie hazardných hier v dňoch 

18.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019,  21.12.2019, 22.12.2019 a 23.12.2019. 

 

 

Článok 3 

Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor   nad  dodržiavaním tohto VZN  vykonávajú:   

a) poverení zamestnanci mesta Trenčín, 

b) mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“). 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1. 

 

 

 

                                                 
1 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 



 

 

 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č.16/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

mesta Trenčín v určených dňoch v kalendárnom roku 2019 bolo schválené MsZ v Trenčíne  dňa 

29.5.2019 a nadobúda účinnosť 15.06.2019. 

 

2. VZN je platné a účinné od 15.06.2019 do 31.12.2019 vrátane.  

 

      

 

 

                                                                                                 Mgr. Richard Rybníček v.r. 

                                                                                                       primátor mesta 
 

 


