
Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach v zmysle ustanovenia § 4, ods.3 písm. n), podľa § 6 a 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v 
súlade s § 2 písm. a), § 10 ods.5 a § 22 ods. 2 a 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) vydáva toto  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BIJACOVCE 
č. 5/2014 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 

Bijacovce 

§ 1
Úvodné ustanovenia

1.  Hazardné  hry  sú  hry,  v  ktorých  hráč   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. Účelom tohto nariadenia je vo verejnom záujme obce vytvoriť podmienky na zamedzenie 
negatívneho  dopadu  hazardných  hier  na  život  obyvateľov  a  ochrana  rodiny,  zdravia  a 
morálky. 

§ 2
Predmet a účel nariadenia

 
1. Na území obce Bijacovce nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3, ods. 2 písm. 
b) až e), a i) zákona o hazardných hrách, t. j. 
a) hazardné hry v kasíne, 
b) stávkové hry, 
c) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, 
d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo 
hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, 
e) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona o hazardných 
hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 1 ods. 1 tohto VZN. 

§ 3
Rozsah platnosti

1. Obmedzenie ustanovené v § 2 tohto VZN sa vzťahuje na celé územie obce Bijacovce. 

§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.  Návrh  tohto  VZN  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  a webovej  stránke  obce 
k pripomienkovaniu dňa 9.5.2014.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce 
uznesením č. 1/1/a zo dňa 26.05.2014



3.  Schválené  VZN  bolo  zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  a webovej  stránke  obce  dňa 
27.05.2014
4. Zmeny a doplnenia tohto Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardných hier 
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach. 
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli Obce Bijacovce. 

Mgr. Ján Pivovarniček
    Starosta obce


