Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce
Veľké Úľany
Obec Veľké Úľany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 79 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o hazardných
hrách“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje zákaz umiestnenia
herní a kasín na území obce Veľké Úľany
Článok 2
Zákaz umiestnenia herní
Na území obce Veľké Úľany sa zakazuje umiestniť herňu v týchto zákonom o hazardných
hrách stanovených budovách:
a) hoteloch, moteloch a penziónoch,
b) budovách pre obchod a služby,
c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
Článok 3
Zákaz umiestnenia kasín
Na území obce Veľké Úľany sa zakazuje umiestniť kasíno v týchto zákonom o
hazardných hrách stanovených budovách:
a) hoteloch, moteloch a penziónoch,
b) budovách pre obchod a služby,
c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
Článok 4
Prechodné a záverečné ustanovenie
1) Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch dňa 24.11.2021
uznesením č. 121-OZ/2021 bod č. 6.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia
nariadenia na úradnej tabuli v obci Veľké Úľany.
Vo Veľkých Úľanoch: 26.11.2021
Ing. František Gőgh, DBA
Starosta obce

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 8.11.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 8.11.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 8.11.2021
Vyvesenie návrhu VZN oznámené Úradu pre reguláciu hazardných hier dňa : 9.11.2021
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 21.11.2021
Doručené pripomienky (počet) : 0
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Úľanoch dňa:. 24.11.2021.
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 26.11.2021
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa : 11.12.2021
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 26.11.2021 do 11.12.2021
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 26.11.2021
Prijatie VZN oznámené Úradu pre reguláciu hazardných hier s uvedením dátumu jeho
účinnosti dňa : 11.12.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom 11.12.2021

