
 

Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením §6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 30/2019 Z.z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o hazardných 
hrách)  

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 4/2019 
o zákaze prevádzkovania hazardných hier  na území mesta Fiľakovo  

v určených dňoch od roku 2020  
 
 

Článok 1 
Účel a predmet  

 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zakázať 

prevádzkovanie niektorých druhov hazardných hier ma území mesta Fiľakovo počas     
12 dní v kalendárnom roku uvedených v tomto VZN. 

(2) Na účely tohto VZN sa pod pojmom „hazardné hry“ rozumie : 
a/ stolové hry, 
b/ hazardné hry na výherných prístrojoch, 
c/ hazardné hry na termináloch videohier, 
d/ hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, 
e/ hazardné hry na iných technických zariadeniach, 
f/ bingo 
okrem internetových hier podľa § 30 zákona o hazardných hrách. 
 

 
Článok 2 

Zákaz prevádzkovania niektorých druhov hazardných hier 
 

(1) Okrem dní stanovených zákonom o hazardných hrách v § 14 ods. 10 písm. a), b) c), 
kedy je zakázané vykonávať prevádzkovanie hazardných hier (na Veľký piatok,             
24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, 
herne a prevádzky) Mesto Fiľakovo zakazuje prevádzkovať hazardné hry uvedené      
v čl. 1 ods. 2 tohto VZN počas ďalších 12 dní kalendárneho roka, ktorých dátumy resp. 
dní sú stanovené nasledovne : 
• 06.01. Zjavenie Pána (Traja králi) 
• 01.05 Sviatok práce 
• 08.05. Deň víťazstva nad fašizmom 
• Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok 
• 05.07. Sviatok sv. Cyrila a Metoda 
• 29.08. Výročie SNP 
• 01.09. Deň ústavy Slovenskej republiky 
• 15.09. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
• 01.11. Sviatok všetkých svätých 
• 17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu 
• 26.12. Druhý sviatok vianočný 

 
 
 

 



 
Článok 3 

Orgány dozoru a sankcie 
 

(1) Dozor nad dodržaním tohto VZN vykonávajú : 
a/ poverení zamestnanci mesta Fiľakovo 
b/ príslušníci mestskej polície, 
c/ hlavná kontrolórka mesta Fiľakovo. 

 
(2) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1. 

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 95/2019 

dňa 26. septembra 2019 a nadobúda účinnosť 1.1.2020. 
 
 
 

Vo Fiľakove dňa 26.09.2019 
 
 
                                                                                                           v.r. 
                                                                                                  ..............................................................  

                                                                                          Mgr. Attila AGÓCS, PhD.  
                                                                                                    primátor mesta  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZN č. 4/2019 schválené dňa: 26.09.2019 
VZN č. 4/2019 vyhlásené dňa: 27.09.2019 
VZN č. 4/2019 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020 
 

 
--------------------------------------- 
1 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom    
  znení  

 


