obce Povina

v súlade s ustanovením

§ 6 ods. 1 zákona

SNR č.369/1990

Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č.17l/20Q5
Z.z. o hazardných hrách

vyd

á v a pre katastrálne územie obce Povina toto

,..

VŠEOBECNE

r

ZAVAZNE NARIADENIE

Obce Povina
č.1/2012
o obmedzení hazardných hier na území Obce Povina
Obecné zastupiteľstvo v Povine na základe § II odsA písm.g) zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom
č.17112005 Z.z. § 10 ods.5 o hazardných hrách

§1
Úvodné ustanovenia
l) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je vytváranie, ochrana a
zveľaďovanie podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov obce Povina ako aj ďalších
osôb zdržiavajúcich sa na území obce a to obmedzením prevádzkovania hazardných hier na
území obce Povina. Zároveň je účelom tohto nariadenia regulovať vývoj hazardných hier na
území obce v záujme zabezpečenia ochrany občanov pred sociálno-patologickými javmi
vyvolanými hazardnými hrami.
2) Toto VZN upravuje podmienky a spôsob obmedzenia prevádzkovania
podľa zákona o hazardných hrách na území obce Povina.

hazardných hier

§2
Vymedzenie pojmov
l) Hazardnými hrami sú na účely tohto VZN hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu môže
získať výhru v peniazoch, veciach alebo právach, ak splní herným plánom vopred určené
podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne 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 hazard né hry v kasíne, stávkové hry, hazard né hry prevádzkované
prostredníctvom
výherných prístrojov, hazard né hry prevádzkované
prostredníctvom
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry.

§3
Obmedzenie prevádzkovania
f

hazardných hier

1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Povina.
2) Zakazuje sa na území obce Povina prevádzkovať:
al hazardné hry v kasíne,
bl hazard né hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
cl hazardné hry prevádzkované
prostredníctvom
technických zariadení
obsluhovaných
priamo hráčmi alebo prevádzkovaných
prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry.
dl hry, ktoré splňajú
podmienky definície hazardných hier podľa § 3 ods. 1
zákona Č. 171/2005 Z. z. (avšak nie sú hazardnými hram i uvedenými
v ustanoveniach § 3 ods. 2 písm. a) až h) tohto zákona).
3) Prevádzkovateľ hazard nej hry, ktorej prevádzkovanie nie je na území obce Povina možné,
je povinný ukončiť jej prevádzkovanie do 31.12.2012.

§4
Sankcie
1)V prípade porušenia ustanovení tohto VZN obec Povina uloží prevádzkovateľovi hazardnej
hry pokutu od 3 300 do 16 000 Eur v súlade s § 56 ods. 2 zákona o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§5
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Povine sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení číslo 1/2012
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2) Toto VZN nadobúda účinnosť
tabuli.

IS. dňom po schválení od jeho zverejnenia na úradnej

V Povi ne . dňa 12.6.2012
Margita Šplháková
starostka obce
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