Vážení spoluobčania,
počas uplynulých dní sa ma viacerí obyvatelia obce pýtali, prečo bola v obci povolená
herňa. Snažím sa im vysvetliť, že obec nemá podľa zákona o hazardných hrách (ďalej len
„zákon“) možnosť preventívne (vopred) zakázať umiestnenie herne na svojom území.
Môže tak učiniť, ale až následne (čo treba chápať tak, že až potom, kedy už bola na
území obce umiestnená nejaká iná herňa) – a to tiež iba v takom prípade, keď v súvislosti s
hraním hazardných hier je narušovaný verejný poriadok v obci.
Vtedy môže obec vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým neumožní umiestnenie
alebo obmedzí prevádzku herne na svojom území.
Obec takýmto nepriamym spôsobom – tým, že neumožní umiestnenie herne na
svojom území - zakáže hranie hazardných hier na svojom území, ktoré sa môžu hrať iba
v herni, prípadne v kasíne; (jedná sa o hazardné hry na: výherných prístrojoch, technických
zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, termináloch videohier a na iných technických
zariadeniach.)
Vydaniu vyššie uvedeného nariadenia však musí predchádzať petícia, ktorou sa
obyvatelia obce sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier,
a takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť (starších
ako 18 rokov).
Avšak, na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia
na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti takto prijatého všeobecného
záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje, až do doby skončenia
platnosti tejto individuálnej licencie. (Poznámka: licencie k hazardným hrám prevádzkovaným
na termináloch videohier - aktuálne herňa v obci - sú vydávané na obdobie dvoch rokov.)
Čo sa týka obmedzenia doby prevádzky herne, zákon priamo zakazuje prevádzkovanie
hazardných hier v herni v čase od 03:00 hod. do 10:00 hod. Rovnako sa týmto zákonom
zakazuje prevádzkovanie hazardných hier (okrem prevádzkovania zákonom stanovených
internetových hier, prevádzkovania číselnej lotérie vrátane jej doplnkovej hry a okrem
zverejňovania výsledkov hazardných hier) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania
štátneho smútku a mimo prevádzkového času herne.
S odvolaním sa na zákon o obecnom zriadení je potrebné taktiež povedať, že obec nie
je oprávnená byť vopred informovaná majiteľom nehnuteľnosti o jeho úmysle, či zámere
prevádzkovať alebo umožniť prevádzkovať vo svojej budove (k tomu prispôsobenej podľa
zákona) hazardné hry. Obec sa tak o zámere umiestniť na území obce herňu, alebo kasíno,
prípadne už v existujúcej herni, kasíne alebo prevádzke umiestniť nejaké technické zariadenie
k prevádzkovaniu konkrétnej hazardnej hry, dozvie až v procese udeľovania licencie
k prevádzkovaniu hazardnej hry Úradom pre reguláciu hazardných hier.
Vážení spoluobčania, v prípade akýchkoľvek otázok k tejto téme ma prosím
kontaktujte.

S úctou
Ing. Jozef Ligač
starosta obce

V Cabaji – Čápore, dňa 10. mája 2019

