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Úplné znenie
všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota
č. 32/1995 k povoľovaniu a prevádzkovaniu výherných prístrojov
na území mesta Rimavská Sobota, ako vyplýva zo zmien
a doplnkov schválených mestským zastupiteľstvom
uznesením č. 77/97 s účinnosťou od 2.1.1998
uznesením č. 47/98 s účinnosťou od 1.9.1998
uznesením č. 79/99 s účinnosťou od 1.1.2000
uznesením č. 95/99 s účinnosťou od 7.1.2000
Podľa § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade so zákonom SNR č.194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva mesto Rimavská Sobota toto všeobecne záväzné
nariadenie k povoľovaniu a prevádzkovaniu výherných prístrojov na území mesta Rimavská
Sobota.
Čl. I
Povoľovanie výherných prístrojov
(1) Mesto Rimavská Sobota vydáva povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov,
ktoré sú umiestnené výlučne v herniach.
(2) Povolenie sa vydáva žiadateľovi až po uhradení správneho poplatku.
(3)Povolenie sa nevydá v tom prípade, ak prevádzkovateľ výherných prístrojov, alebo
vlastník nehnuteľnosti, kde sú umiestnené výherné prístroje, má akékoľvek nedoplatky voči
Mestu Rimavská Sobota, resp. mestským podnikom.
Čl. II
Herne
(1) Herňa je samostatná prevádzka zriadená osobitne na účel prevádzkovania stávkových
hier pomocou mechanických a elektronických výherných prístrojov s počtom viac ako 5 ks
prístrojov. Herňa je účelovo vyhradená samostatná miestnosť, ktorá má vstup z vonkajšieho
priestoru, resp. zo spoločných chodbových priestorov, pričom nesmie súvisieť s inou
prevádzkou. Herňa môže byť zriadená aj v zariadeniach, ktorých charakter pohostinskej
činnosti zodpovedá v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 125/95 Z.z. I.,II.III.
skupine pohostinského odbytového strediska. Zriadiť herňu je zakázané v zariadeniach, kde je
zriadený hostinec, bistro, bufet, piváreň, viecha, vináreň, lahôdky. Pohostinská činnosť môže
byť v herni vykonávaná len ako doplnková služba. Schválenie prevádzkovej doby pre každú
herňu samostatne na základe písomnej žiadosti vydáva odd. podnikateľskej činnosti MsÚ.
(2) Prevádzkovateľ je povinný zriadiť v herni stály dozor s viditeľným označením. Doklad
o zabezpečení tohto dozoru musí prevádzkovateľ predložiť spolu so žiadosťou o povolenie na
prevádzkovanie výherných prístrojov. Každú zmenu dozoru je prevádzkovateľ povinný
bezodkladne oznámiť MsÚ.
(3) Vstup osobám mladším ako 18 rokov je do herne zakázaný.
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Čl. III.
Záverečné ustanovenie
(1) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci Mestského úradu
a Mestská polícia v Rimavskej Sobote.
(2) Nedodržiavanie tohto VZN ako aj iných všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich
sa na prevádzku výherných prístrojov sa bude považovať za priestupok a postihovať podľa
príslušných právnych predpisov.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyhlásenia.
(4) Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 21.12.1995.
Úplné znenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo vydané dňa 25.4.2000.

Ing. Ladislav Bartakovič v. r.
primátor mesta
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Doplnok

č. 4

k VZN č. 32/1995 k povoľovaniu a prevádzkovaniu výherných prístrojov na území Mesta
Rimavská Sobota
______________________________________________________________
Čl. I. ods. 1 znie:
Mesto Rimavská Sobota vydáva povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ktoré vo
verejnom záujme sú umiestnené výlučne v herniach.
Čl. II. ods. 1 znie:
Herňou sa rozumie osobitne zriadená miestnosť alebo súbor miestností určených najmä na
prevádzkovanie výherných prístrojov. Takáto prevádzka pri vstupe musí byť označená:
„HERŇA“. Prevádzka herne sa riadi schváleným herným poriadkom, ktorý musí byť
umiestnený na viditeľnom mieste. Herný poriadok musí obsahovať:
meno prevádzkovateľa
prevádzkovú dobu
vymedzenie priestorov
zákaz vstupu osobám mladším ako 18 rokov
ostatné náležitosti určené v rozhodnutí vydanom povoľovacím orgánom
Čl. II. ods. 2 sa dopĺňa:
V prípade, že v herni sú umiestnené výherné prístroje viacerých prevádzkovateľov, je povinný
stály dozor mať uzatvorenú pracovnú zmluvu s každým prevádzkovateľom.
Čl. II. ods. 3 sa dopĺňa:
Za týmto účelom je prevádzkovateľ oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti.

Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 32/1995 k povoľovaniu a prevádzkovaniu
výherných prístrojov na území mesta Rimavská Sobota bol schválený Mestským
zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote dňa 21. 12. 2000 uznesením č. 85/2000. Účinnosť
nadobúda dňom 1. 1. 2001.

Ing. Ladislav Bartakovič, v.r.
primátor mesta

