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Mesto Krásno nad Kysucou, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v
súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
podľa §15 ods. 5, §15 ods. 16, § 79 ods. 6, § 99 ods. 47 Zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o hazardných hrách“)

Vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2021
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krásno nad
Kysucou č 21/2019 o hazardných hrách
§1
Základné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krásno nad Kysucou č. 21/2019 o hazardných hrách sa
mení a dopĺňa takto:
V článku 2 sa mení ods. 1, ktorý sa nahrádza novým znením :
1. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od
a) školy1, to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak
vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak
pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b) školského zariadenia2,
c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.

1
2

§ 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

§2
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad
Kysucou dňa 26.05.2021 pod č. 32/2021.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 11.06.2021.
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Dôvodová správa
Cieľom úpravy VZN je zabezpečiť zosúladenie VZN s novelizáciou zákona č. 30/2019 Z. z. Zákon o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úpravou Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krásno nad Kysucou č. 21/2019 o hazardných hrách,
konkrétne v čl. 2 ods. 1, boli vykonané úpravy na zabezpečenie zosúladenia a aktualizácie použitých
právnych predpisov konkrétne § 15 ods. 5 zákona, ktorým sa určuje vzdialenosť umiestnenia herne od
školy, školského zariadenia, zriadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže.

Príloha
Návrh VZN s vyznačenými zmenami
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie zo dňa ............... 2021:
Finančná a majetková komisia dňa ............... prerokovala návrh VZN č. 32/2021 a odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Krásne nad Kysucou predložený návrh schváliť.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická Dolina na roky 2015 –
2022 nerieši problematiku hazardných hier na území mesta.

