VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov
na území mesta Moldava nad Bodvou.

číslo: 9
V podmienkach terajších právnych predpisov je prevádzkovanie podnikateľskej činnosti výherných
prístrojov všeobecne veľmi lukratívne tak pre podnikateľov, ako aj mestá a obce. Tento aspekt má
rozhodujúci vplyv pri rozširovaní podnikateľskej činnosti tohto druhu aj v meste Moldava nad
Bodvou. Za súčasného stavu nasadenia výherných automatov plynie do rozpočtu mesta 1,400 tis.
Sk, čo je zhruba úroveň 1/2 mesačných výdavkov mesta. Na druhej strane sa v meste rozrastá počet
obyvateľov, ktorí prepadli hazardnej vášni v hre na týchto automatoch. Obzvlášť veľké
nebezpečenstvo vzniká, ak tejto vášni prepadne mládež, ba aj deti. Nárast počtu ľudí, ktorí sa
stávajú závislými, prináša pre mesto ďalšie závažné problémy, ako možnosť nárastu kriminality.
Sociálne problémy zvyšujú výdavky mesta.

Čl.: 1

Článok 1

Podmienky pre prevádzku výherných prístrojov v súčasnosti sú upravené zákonom SNR
č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zmien a doplnkov.

Čl.: 2

Článok 2

Vzhľadom na potrebu riešiť narastajúce problémy sa okrem zákonne určených podmienok
stanovujú tieto ďalšie podmienky pre ich povoľovanie a prevádzkovanie na celom území mesta
Moldavy nad Bodvou:
1.) Povolenie na prevádzku výherných prístrojov sa vydáva len tým žiadateľom, ktorí výherné
prístroje umiestnia v herni so stálym, špeciálne vymedzeným dozorom.
2.) Jednotlivé povolenia na prevádzku výherných prístrojov sa vydajú len v priestoroch tých
reštauračných zariadení, ktoré majú súhlas na predaj alkoholu v drobnom a plnia si povinnosti
v odvodoch poplatkov za predaj alkoholu a tabakových výrobkov.
3.) Povolenie na prevádzku výherných prístrojov sa nevydá v priestoroch zariadení, ktoré slúžia
pre účely obchodu, dopravy a kultúry.
4.) Predpokladom vydania povolenia na prevádzkovanie ďalších výherných prístrojov resp.
pokračovanie v činnosti doterajších (existujúcich) je odvedenie výťažku pripadajúceho na jeden
výherný prístroj minimálne vo výške 10 000 Sk ročne (5 000 Sk polročne) na účet mesta
(č.ú.25522-542/0200). Pokiaľ sa záloha na prevádzkovanie výherných prístrojov vo výške
10 000 Sk resp. 5 000 Sk neodvedie do polovice obdobia, na ktorú bolo povolenie vydané, na
ďalšiu časť obdobia sa povolenie zruší bez nároku na vrátenie správneho poplatku.
5.) Výška minimálneho výťažku podľa bodu 4 platí pre výherné prístroje, pre ktoré bolo
v predchádzajúcom období vydané povolenie na celé obdobie.
Pokiaľ sa povolenie na prevádzku vydáva na výherný prístroj, ktorý na území mesta ešte
nebol v prevádzke alebo povolenie na jeho prevádzkovania v meste bolo z akéhokoľvek
dôvodu zrušené, je predpokladom vydania povolenia na prevádzkovanie odvedenie výťažku
minimálne vo výške 15.000 Sk za rok za podmienok určených bodom 4.

6.) Predpokladom vydania povolenia na to-ktoré obdobie je uhradenie všetkých záväzkov voči
mestu. Táto povinnosť sa vzťahuje rovnako na prenajímateľa aj nájomcu výherných prístrojov.

Čl.: 3

Článok 3

Doplnenie podmienok pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov podmieňuje
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou prijatím týchto zásad, ktorými sa čiastočne
eliminujú negatívne vplyvy týchto zariadení na obyvateľstvo a čiastočne sa odstráni benevolencia
súčasnej právnej metodiky.
Uplatnením podmienok, ktoré sú uvedené v Zásadách pre povoľovanie a prevádzkovanie
výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou sa poveruje Mestský úrad Moldava nad
Bodvou.
Tieto zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 8. 6. 1995.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

Ing. Štefan Zachariáš
primátor mesta

Mesto Moldava nad Bodvou

DODATOK Č. 1 K VZN Č. 9
ktorým sa dopĺňajú Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie
výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou

V článku 2 sa vkladá nový bod 5a v znení :
V prípade, že právnická osoba prevádzkujúca výherné hracie prístroje na území mesta
Moldava nad Bodvou ponúkne úhradu výťažku inou formou (napr. formou daru), za podmienok pre
mesto výhodnejších ako je uvedené v týchto zásadách, môže primátor mesta takúto zmenu povoliť.“
Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 28.9.1995.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Moldave n./B., 19.9.1995.

Ing. Štefan Zachariáš
primátor mesta

Mesto Moldava nad Bodvou

DODATOK Č. 2 K VZN Č. 9
ktorým sa dopĺňajú Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie
výherných prístrojov na území mesta Moldava nad Bodvou

V článku 2 ods. 2 znie:
„Povolenia na prevádzku výherných prístrojov sa vydajú len na prístroje, ktoré budú
umiestnené v priestoroch tých zariadení, ktoré si plnia povinnosti pri odvádzaní poplatkov a daní
pre mesto.“
V článku 2 ods. 4 znie:
„Podmienkou prevádzkovania výherných prístrojov je odvedenie finančného príspevku
pripadajúceho na jeden výherný prístroj minimálne vo výške 5.000.- Sk ročne na účet mesta.
Finančné dary mesto použije výlučne na financovanie kultúry, školstva, na podporu
mládeže, na sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, telovýchovné, športové,
príp. na ďalšie verejnoprospešné účely.
Pokiaľ sa finančný dar v prospech mesta neodvedie do 90 dní odo dňa povolenia
prevádzkovania výherných prístrojov, mesto vydané povolenie zruší.“
V článku 2 sa vypúšťajú odseky 5 a 5a.
V článku 3 prvá veta znie:
„Doplnenie podmienok pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov podmieňuje
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou prijatím týchto zásad, ktorými sa čiastočne
eliminujú negatívne vplyvy týchto prístrojov na obyvateľstvo.“
Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 19.12.1996.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia.
V Moldave n/B, 12.12.1996.
Ing.Štefan Zachariáš
primátor

Mesto Moldava nad Bodvou

DODATOK Č. 3 K VZN Č. 9
Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných
prístrojov na území Mesta Moldava nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou ruší Zásady pre povoľovanie a prevádzkovanie výherných prístrojov
na území Mesta Moldava nad Bodvou zo dňa 8.6.1995, ako aj dodatok č.1 zo dňa 28.9.1995 a mení
v Nariadení mesta 1/1991 v dodatku č. 2 15/MZ/92 článok III. v nasledovnom znení:
Na základe Zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších
predpisov sa Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou uznieslo na tomto dodatku
k nariadeniu MZ č. 1/1991.

Čl.: III

Článok III.
Stávkové hry

Lotérie a iné podobné hry sú najmä:
I.

stávkové hry prevádzkované pomocou mechanických, elektronických výherných prístrojov
(ďalej „výherné prístroje“/, ktoré prípadnú výhru vydajú samé. Viac ako päť výherných
prístrojov možno prevádzkovať len v herniach zriadených osobitne na tento účel.
Za vydanie povolenia na prevádzku výherných prístrojov prevádzkovateľ platí za každý
výherný prístroj správny poplatok. Po zaplatení správneho poplatku, zložení istoty a po vydaní
povolenia na prevádzkovanie výherného prístroja vydá orgán štátneho dozoru
prevádzkovateľovi identifikačnú kartu pre každý výherný prístroj samostatne, ktorou
prevádzkovateľ označí výherný prístroj na prístupnom mieste na kontrolné účely tak, aby sa
identifikačná karta pri prevádzkovaní výherného prístroja nemohla poškodiť. Bez vydania
identifikačnej karty nemožno uviesť výherný prístroj do prevádzky.
Rozhodnutie o povolení prevádzkovania výherného prístroja sa vydá po predložení
nasledovných dokladov:
¾ herný plán,
¾ pravidlá hry schválené poverenou skúšobňou,
¾ umiestnenie výherného prístroja,
¾ typ a výrobné číslo výherného prístroja,
¾ výšku zaplateného správneho poplatku,
¾ výšku zloženia istoty,
¾ osvedčenie poverenej skúšobne.
Hrací 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 je povinný zabezpečiť najmenej raz za šesť mesiacov prevádzky hracieho
prístroja kontrolu správnosti výherného pomeru (pravdepodobnosť výhry) prostredníctvom
servisnej alebo inej oprávnenej organizácie.

1.) Výherný prístroj je zariadenie, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a) má zabezpečené priame vhadzovanie mincí, dopĺňa sa vlastným vhadzovacím
systémom, doplnená hodnota mincí sa automaticky eviduje cez jeho počítadlá a
výhru vypláca samo,
b) môže pracovať len pri zapojení mechanického a elektronického počítadla súčasne,
pričom pri odpojení mechanického počítadla musí výherný prístroj signalizovať
poruchu,
c) má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vložených a
vyplácaných mincí,
d) čas, ktorý uplynie medzi momentom spustenia hry a záverečným výsledkom jednej
hry, je najmenej tri sekundy,
e) od dátumu výroby výherného prístroja neuplynulo viac ako päť rokov,
f) výherný pomer nesmie byť nižší ako 60 %.
2.) Vkladom sa rozumie finančná hodnota, ktorú hráč vloží do výherného prístroja na odohratie
jednej hry. Vklad nesmie byť vyšší ako 2 Sk.
3.) Pod jednou hrou sa rozumie postup, pri ktorom hráč po vložení vkladu môže uviesť výherný
prístroj do hracieho režimu. V jeho priebehu nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady. Po
skončení každej hry hráč musí mať možnosť vybrať celú výhru. Každá jedna hra musí
hráčovi poskytnúť možnosť výhry.
4.) Výhrou sa rozumie výsledok jednej hry. Celkové finančné vyjadrenie výhry z jednej hry
nesmie presiahnuť hodnotu 300 Sk.
5.) Výherným pomerom sa rozumie pomer peňažnej hodnoty vybraných hier k peňažnej
hodnote skutočne odohraných hier vyjadrených v percentách. Rozumie sa tým percentuálna
pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov.
6.) Splnenie uvedených podmienok potvrdí poverená skúšobňa osvedčením. Poverená skúšobňa
vedie register vydaných osvedčení. Osvedčenie poverenej skúšobne obsahuje:
a) meno a sídlo prevádzkovateľa,
b) typ a výrobné číslo výherného prístroja, verziu programu,
c) zoznam mincí, ktoré je schopný výherný prístroj prijímať a vyplácať,
d) vyhlásenie, že výherný prístroj spĺňa podmienky zákona, ako aj podmienky podľa
technických noriem platných v Slovenskej republike,
e) schválené pravidlá hry,
f) prípadné podmienky obmedzujúce umiestnenie výherného prístroja.
Na zabezpečenie svojej činnosti prevádzkovateľ je povinný uložiť na svoj osobitný účet
v banke so sídlom v Slovenskej republike v lehote určenej orgánom, ktorý lotériu alebo inú
podobnú hru povolil, peňažnú sumu určenú orgánom, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil
v povolení („istota“), a to vo výške - 10 000 Sk na jeden výherný prístroj, ak prevádzkuje stávkové
hry pomocou výherných prístrojov.
Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje v priestore železničnej a autobusovej 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 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnej starostlivosti
pre deti a mládež a ubytovní mládeže.

II.

stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia
v športových súťažiach, pretekoch, dostihoch alebo uhádnutím iných udalostí verejného
záujmu, ak stávky na tieto udalosti neodporujú etickým princípom. Výška výhry je priamo
úmerná výhernému pomeru, v ktorom bola stávka prijatá, a výške stanovenej sumy (ďalej
„kurzové stávky“).
Pri stávkových hrách uvedených v bode II. prevádzkovateľ je povinný okrem odvodu
z výťažku určený ministerstvom odviesť ďalších 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa
výťažok dosiahol.
Lotérie a iné podobné hry je zakázané vykonávať:
a) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b) v deň štátneho smútku,
c) mimo herných hodín určených v povolení alebo v návštevnom poriadku.
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