
Dôvodová správa k Návrhu VZN č.1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce 

Lužianky 

 

Dňa 30.3.2020 odovzdali zástupcovia petičného výboru petíciu pod názvom „Petícia – Zastavme 
hazard!“, ktorá bola dňa 30.03.2020 zaevidovaná v podateľni obecného úradu Lužianky pod 
poradovým číslom 1383/2020.  

Petíciou podpísaní obyvatelia obce Lužianky žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Lužianky, aby prijalo 
všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území obce Lužianky nie je 
možné umiestniť herňu a to vo všetkých budovách uvedených v §15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o 
hazardných hrách v platnom znení a zároveň žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Lužianky, aby prijalo 
všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území obce Lužianky nie je 
možné umiestniť kasíno a to vo všetkých budovách uvedených v §16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. v 
platnom znení. Podaná petícia obsahovala 1081 podpisov na 57 hárkoch.  

V zmysle § 79 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak sa 
obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním 
hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov 
samosprávy obce.  

Počet voličov s trvalým pobytom v Lužiankach ku dňu podania petície 30.03.2020 je 2443 osôb, z 

toho 30% predstavuje 733 osôb. Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, orgán 
verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje 
nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo (§4a ods. 7 zákona o petičnom práve). Zamestnanec 
obecného úradu z 57 predložených petičných hárkov, prekontroloval všetky petičné hárky s 1081 
podpismi občanov Slovenskej republiky. 

Z celkového počtu 1081 podpísaných osôb boli správne uvedené údaje u 995 osôb, čo predstavuje 
40,7- percentný podiel z celkového počtu oprávnených voličov. 

U ostatných osôb boli vyhodnotené nezhody s evidenciou obyvateľov obce Lužianky. Jednalo sa o 
nezhody ako adresa trvalého pobytu mimo obce Lužianky, nesprávna a neúplná adresa trvalého 
pobytu, nečitateľné údaje.  

Obec pripravila Návrh VZN č. 1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Lužianky, 
ktorý zverejnila na úradnej tabule a internetovej stránke obce. V súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z.  
§ 79, ods. 8 zasiela návrh VZN na Úrad pre reguláciu hazardných hier. 

 

 

Lužianky 12.5.2020 

 

Vypracovala: M. Koscelanská 

 

 

 

 


