
Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribeník č. 1/2004 o prevádzke výherných prístrojov 
na území obce Pribeník

Obecné  zastupiteľstvo v Pribeníku  na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a 
iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov vydáva pre obec Pribeník  toto

                                                  Všeobecne záväzné nariadenie

                                     o prevádzke výherných prístrojov na území obce 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky prevádzky výherných prístrojov 
na území obce Pribeník .

Vymedzenie pojmu výherný prístroj je dané zákonom. /1 

Článok 2
Podmienky prevádzky výherných prístrojov

Podmienky prevádzky výherných prístrojov stanovuje zákon. /1

Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje:
v priestore železničnej stanice , v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnej 
starostlivosti pre deti a mládež, ubytovniach mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách 
štátnych orgánov.
S výnimkou osobitne zriadených herní so stálym dozorom prevádzkovateľa je zakázané 
prevádzkovať výherné prístroje vo vzdialenosti kratšej ako 200 metrov od školy, školských 
zariadení, zariadení sociálnej starostlivosti pre deti a mládež a ubytovní mládeže,
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v deň štátneho smútku, mimo herných (prevádzkových) 
hodín.

Účasť na hre pomocou výherného prístroja je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov. Výherný 
prístroj sa musí umiestniť tak, aby neumožňoval účasť na hre osobám mladším ako 18 rokov, 
alebo prevádzkovateľ musí vykonať také opatrenia, aby sa tieto osoby nemohli zúčastňovať na 
hre. Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.
Prevádzkovateľ výherných prístrojov na území obce je povinný umiestniť podmienky 
prevádzkovania výherných prístrojov uvedené v čl. 2 ods. 2 písm. b/, c/, d/ a v ods. 3 na 
viditeľnom mieste pri každom výhernom prístroji.



Článok 3
Kontrola a sankcie

Štátny dozor a kontrolu nad dodržiavaním zákona /1 vykonávajú pracovníci štátneho dozoru -
Daňový úrad v Kráľovskom Chlmci.

Dozor a kontrolu zo strany orgánu, ktorý povoľuje prevádzku výherných prístrojov, vykonávajú 
poverení pracovníci obecného úradu  v spolupráci so štátnym dozorom. Pri porušení tohto 
nariadenia a podmienok v povolení na prevádzkovanie výherných prístrojov podať návrh na 
štátny dozor na začatie pokutového konania.

Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu do výšky
100 000,- Sk. /2

Obec  môže povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov zrušiť, ak nie je splnená niektorá 
z podmienok určených v povolení alebo ak sa podmienky povolenia porušujú.

Ak prevádzkovateľ výherných prístrojov poruší ustanovenie čl. 2 ods. 3 tohto nariadenia, obec 
mu nevydá nové povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov.

Článok 4
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pribeník nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005. 

Pavol Fülöp
starosta obce 

Odkazy:
1/ Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona NR SR č.     
    224/1996 Z. z..
2/ § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.




