Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov petície: Petícia – Zastavme hazard!
Predmet petície: Petíciou sa obyvatelia hlavného mesta sťažujú, že v súvislosti s hraním
hazardných hier dochádza na území hlavného mesta k narušovaniu verejného poriadku a
prostredníctvom tejto petície žiadajú Mestské zastupiteľstvo, aby prijalo všeobecne záväzné
nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území mesta Bratislava nie je možné
umiestniť herňu a to vo všetkých budovách uvedených v §15 ods. 7 zákona o hazardných
hrách a zároveň žiadajú Mestské zastupiteľstvo, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v
ktorom bude ustanovené, že na celom území mesta Bratislava nie je možné umiestniť kasíno a
to vo všetkých budovách uvedených v §16 ods. 5 zákona o hazardných hrách.
Počet podporovateľov petície: Predmetná petícia obsahuje 104 516 podpisov na 5 463
petičných hárkoch, z toho bolo platných 73 434 podpisov. Z pohľadu počtu overených
záznamov k počtu dospelého obyvateľstva hlavného mesta SR Bratislavy bolo petičné
kvórum splnené.

Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Dňa 08. 07. 2020 bola hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len
„hlavné mesto“) doručená petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard! (ďalej len
„Petícia“) prostredníctvom zástupcov petičného výboru. Petícia bola dňa 08. 07. 2020
zaevidovaná v podateľni Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pod
sp. zn.: MAG 382 725.
Petíciou sa obyvatelia hlavného mesta sťažujú, že v súvislosti s hraním hazardných
hier dochádza na území hlavného mesta k narušovaniu verejného poriadku a prostredníctvom
tejto petície žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, aby prijalo
všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území mesta
Bratislava nie je možné umiestniť herňu a to vo všetkých budovách uvedených v §15 ods. 7
zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o hazardných hrách“) a zároveň žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
SR Bratislavy, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na
celom území mesta Bratislava nie je možné umiestniť kasíno a to vo všetkých budovách
uvedených v §16 ods. 5 zákona o hazardných hrách.
Prílohou Petície je zároveň právne stanovisko Mgr. Michala Kiču k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia o zákaze niektorých hazardných hier zo dňa 28. 06. 2020.
Predmetná petícia obsahuje 104 516 podpisov na 5 463 petičných hárkoch.
V záujme zabezpečenia riadneho prešetrenia a vybavenia Petície zriadil primátor
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pracovnú skupinu za účelom preverenia
a prešetrenia údajov o podporovateľoch Petície, vrátane súladu s právnymi predpismi.

Podľa § 5 ods. 3, prvá veta zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve), orgán verejnej moci, ktorému bola doručená, je
povinný petíciu prijať.
Podľa § 5 ods. 5, prvá veta zákona o petičnom práve, príslušný orgán verejnej moci je
povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor
s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Podľa ust. § 79 ods. 5 zákona o hazardných hrách „obec môže vydať všeobecne
záväzné nariadenie podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že
sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Petíciu musí
podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce.
Osobitný zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a osobitný zákon o meste
Košice môže pre podporu petície ustanoviť nižší počet osôb oprávnených voliť do orgánov
samosprávy mesta, najmenej však 15 %; to neplatí, ak štatúty týchto miest prenesú pôsobnosť
v oblasti hazardných hier na mestské časti.
Hlavné mesto ako orgán verejnej správy vybavujúci predmetnú petíciu písomne
požiadalo za účelom zistenia percentuálneho podielu zákonom stanoveného kvóra
podporovateľov Petície Štatistický úrad SR - sekciu poskytovania štatistických produktov
a služieb, v súvislosti so zistením informácií, týkajúcich sa počtu obyvateľov nad 18 rokov na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na základe informácií zo
Štatistického úradu SR uvádzame nasledovné:
Počet obyvateľov mesta Bratislava k 31. 12. 2019:
7261

437

Počet obyvateľov mesta Bratislava, ktorí dosiahli vek 18 rokov:

356 849

30 % obyvateľov mesta Bratislava, ktorí dosiahli vek 18 rokov:

107 055

Na základe vyššie uvedeného zároveň uvádzame percentuálny výpočet :
15 % obyvateľov mesta Bratislava, ktorí dosiahli vek 18 rokov:
Celkový počet podpisov podporovateľov petície:
Platný počet podpisov podporovateľov Petície:

53 527
104 516
73 434

Podľa § 6a ods. 2 zákona o petičnom práve : „Orgány verejnej moci a nimi zriadené
organizácie, ako aj štátne fondy a verejnoprávne inštitúcie sú povinné poskytnúť orgánu
vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane
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Podľa oficiálnych údajov zo Štatistického úradu SR mala Bratislava 437 726 obyvateľov k 31.12.2019, z toho 356 849 obyvateľov vo veku 18 a viac rokov.

technických nosičov údajov na vybavenie petície, ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri
vybavovaní petície, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
V rámci procesu verifikácie o údajoch podporovateľov Petície na základe údajov z Registra
fyzických osôb vo väzbe k zákonom stanoveným náležitostiam uvádzame:
Z celkového počtu odovzdaných podpisov v počte 104 516 bolo viac ako 1 %
viacnásobných podpisov, to znamená, že signatár sa na podpisový hárok podpísal viac ako 1x.
V nadväznosti na uvedené na proces konečného overenia petície za zákaz hazardu
v Bratislave bolo dodaných 103 124 jedinečných záznamov.
Z celkového počtu jedinečných digitalizovaných záznamov bolo verifikovaných
73 434 záznamov, teda 71,21 %. Z pohľadu počtu overených záznamov k počtu dospelého
obyvateľstva hlavného mesta SR Bratislavy bolo petičné kvórum splnené. Kvórum potrebné
na nadobudnutie právoplatnosti petície predstavuje 15 % z celkového počtu obyvateľstva vo
veku 18 a viac rokov. Overené záznamy predstavujú 20,58 % z dospelého obyvateľstva
Bratislavy.
V rámci datasetu digitalizovaných záznamov boli identifikované kvalitatívne
nedostatky niektorých záznamov, prípadne niektorého z údajov či kombinácie údajov (napr.
cca 2,5 % nekompletne vyplnené údaje). Nedostatky mohli mať za následok neoverenie
takýchto záznamov. Predmetné kvalitatívne nedostatky mohli byť spôsobené samotným
signatárom petície za zákaz hazardu v Bratislave alebo ľudským faktorom v procese
digitalizácie predmetných záznamov. Takýto jav je však pre spôsob zvoleného procesu
digitalizácie štandardný a na prijateľnej úrovni.

V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj zákonom stanovené podmienky možno
uviesť, že v rámci predmetnej Petície je splnené 15 % kvórum podporovateľov Petície.
Ďalšou zákonom stanovenou podmienkou a povinnosťou príslušného orgánu, ktorý
Petíciu prijal podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve je zistenie skutočného stavu veci jeho
súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Z Petície vyplýva, že obyvatelia mesta Bratislava sa „sťažujú, že v súvislosti s hraním
hazardných hier dochádza na území hlavného mesta k narušovaniu verejného poriadku“. Pri
prerokovaní rovnakého predchádzajúceho znenia viažuceho zákaz hazardu na petíciu v
zákone o hazardných hrách uviedla spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej
republiky nasledovné (číslo 1718/2016): „Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vypúšťa
podmienka prijatia VZN na základe opakovaného a preukázateľného narušovania verejného
poriadku. Už podpísaním petície sa obyvatelia obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný
poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, preto zákon nemôže vyžadovať preukazovanie
narúšania verejného poriadku“ Je preto možné tvrdiť, že zistenie skutočného stavu veci -

narúšanie verejného priadku na území hlavného mesta v súvislosti s hraním hazardných hier –
predstavuje preto len formálnu povinnosť na strane hlavného mesta.
Napriek vyššie uvedenému ale hlavné mesto dôsledne skúmalo skutkový stav. V tejto
súvislosti je zároveň dôležité určiť čo predstavuje „verejný poriadok“ - ide o neurčitý právny
pojem a ako taký zahŕňa viaceré sféry verejného života a života obyvateľov obce. Zároveň
týmto poukazujeme aj na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, PL 4/2017,:
„...narúšaním verejného poriadku v obci podľa § 10 ods. 6 zákona o hazarde [pozn. petícia
o zákaze hazardu na území obce] bude napríklad ohrozenie zdravia ostatných obyvateľov
obce z dôvodu závislosti hráčov, ako na to poukazujú navrhovatelia. Právna kategória
verejného poriadku v § 10 ods. 6 zákona o hazarde si bude vyžadovať interpretáciu založenú
prioritne na ochrane tých právom uznaných hodnôt, ktoré sú prevádzkovaním hazardných
hier obmedzované a narúšané.“
Ako vyplýva zo všeobecne dostupných informácii v súvislosti s negatívnymi dopadmi
prevádzkovania hazardných hier, hraním hazardných hier dochádza k zvýšenej kriminalite
(ktorá nesúvisí s narúšaním verejného poriadku pri hraní hazardných hier (napr. narúšanie
nočného kľudu) ale s drobnými krádežami), sociálnemu napätiu v rodinách, domácemu
násiliu, negatívnym dopadom na občianske spolunažívanie, dopadu na kvalitu bývania
dotknutých susedov, exekúciám na majetok rodín, strate príjmov rodín a bývania, rozpadu
rodín, ohrozeniu výchovy a vzdelávaniu detí, nárastu iných závislosti (alkoholizmus apod.)
a iným spoločensky nežiaducim javom. Spoločne vytvárajú všetky tieto javy závažné
ohrozenie hodnôt, ktoré predstavuje ochranu života a zdravia dotknutých rodín (osobitne deti
a mladistvých), ako aj zdravia a kvality bývania ostatných obyvateľov obce, a narúšanie
týchto hodnôt preto predstavuje „narúšanie verejného poriadku“.
Za týmto účelom hlavné mesto skúmalo a prešetrovalo narúšanie verejného poriadku
na viacerých úrovniach – (i) priame narušenie verejného poriadku pri prevádzkovaní a hraní
hazardných hier – informácie od Mestskej polície hlavného mesta a mestských častí hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie 01. 01. 2019 do 08. 07. 2020 (ii) priame
narúšanie verejného poriadku tykajúce sa dopadov prevádzkovania a hrania hazardných hier.
(i)

Priame narušenie verejného poriadku pri prevádzkovaní a hraní
hazardných hier

Mestská polícia a mestské časti hlavného mesta neevidujú hlásené narúšanie verejného
poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier v rámci uvedeného obdobia. Viaceré staršie
zdokumentované prípady narúšania verejného poriadku súvisiace priamo s hraním hazardných
hier sú ale uvedené na str. 10-13 právneho stanoviska, ktoré tvorí prílohu doručenej Petície
(týkajú sa podvodov, predaj kradnutých vecí, násilná činnosť apod.).
(ii)

Priame narušenie verejného poriadku
prevádzkovania a hrania hazardných hier

tykajúce

sa

dopadov

Hlavné mesto za účelom riadneho prešetrenia petície požiadalo o súčinnosť
a poskytnutie stanoviska o počte a zaznamenanom trende patologických hráčov Ministerstvo
zdravotníctva SR - odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog. V tejto
súvislosti hlavné mesto disponuje metodikou tohto šetrenia pod názvom „Hazardné hranie
v Slovenskej republike v roku 2019“. Napriek tomu, že zistenia sa týkajú celého územia
Slovenskej republiky sú v plnej miere vecne relevantné aj pre územie hlavného mesta. Medzi
hlavné zistenia patrí:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Až 42,9% obyvateľov Slovenska hralo aspoň raz niektorú z vymenovaných
hazardných hier (výherné automaty, kurzové stávky, výherné živé hry v kasíne,
číselné lotérie).
Najpopulárnejšou hazardnou hrou sú číselné lotérie ktoré hralo aspoň raz v živote
či už v kamennej prevádzke alebo na internete 37,9% respondentov, nasledujú
kurzové stávky (18,2%) a výherné automaty (13,7%).
Prevalencie hrania hazardných hier na internete sú v porovnaní s prevalenciami
hrania v kamenných prevádzkach na pomerne nízkej úrovni (pričom na internete sú
najčastejšie kurzové stávky).
Podľa screeningovej škály Lie/bet je v populácii 15-64 ročných celkovo 4,5%
rizikových hráčov (cca 176 944 osôb) a 1,8% respondentov s vysokým rizikom
problémového hrania (cca 70 778 osôb).
Podľa Indexu závažnosti problémového hráčstva (PGSI) je v populácii 15-64
ročných celkovo 2,2% respondentov s vysokým rizikom problémového hráčstva
(cca 86 506 osôb) a 3,8% so stredným rizikom (cca 149 419 osôb).
Podľa screeningovej škály Lie/bet ako i podľa Indexu závažnosti problémového
hráčstva (PGSI) sú najrizikovejším typom hry pre problémové hranie výherné
automaty, ktoré navyše najčastejšie hrávajú respondenti, ktorí sa sami zaraďujú
medzi nižšie vrstvy a uvádzajú zlú príjmovú situáciu v domácnosti.
Až 24,2% z tých respondentov na ktorých majetok alebo plat bola (či už
v minulosti alebo v súčasnosti) uvalená exekúcia je podľa screeningovej škály
Lie/bet rizikovými hráčmi hazardných hier. Až 17,6% respondentov, ktorí majú
skúsenosť s exekúciou vykazuje podľa PGSI veľké problémy s hraním a
ďalších 13,2% stredné problémy.
Problematickí hazardní hráči (podľa PGSI) sú častejšie fajčiarmi a vyfajčia výrazne
viac cigariet za deň ako priemerná populácia.
Až 63,5% respondentov sa prikláňa k reštriktívnejšiemu režimu regulácie
výherných automatov (43,4% za ich úplný zákaz a 20,1% za ich prísnejšiu
reguláciu).

Predmetná analýza obsahuje zároveň širšie dáta, ktoré sú poslancom Mestského
zastupiteľstva a petičnému výboru v prípade ich vyžiadania k dispozícii.
Hlavné mesto zároveň za účelom prešetrenia petície oslovilo aj Centrum pre liečbu
drogových závislostí v Bratislave v súvislosti k počtu a zaznamenanému trendu patologických
hráčov na území hlavného mesta. Zo stanoviska riaditeľa centra MUDr. Ľubomíra Okruhlicu,
CSc., vyplýva, cit.: „V posledných troch rokoch 2017-2019 evidujeme v Centre pre liečbu
drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave postupný nárast žiadostí pacientov, ktorí mali
problémy s patologickým hraním hazardných hier z regiónu hl. mesta Bratislavy. Súčasne v

súlade s tým i nárast volaní na anonymnú celoslovenskú linku pre problémy s hraním, ktorú v
centre prevádzkujeme. Indikátorom efektu centrálnych regulačných opatrení je zníženie
problémov, negatívnych dopadov hazardného hrania, ktoré sa prejavilo v prvom polroku
2020, kedy boli po istú dobu uzatvorené kamenné herne pre COVID-19, čo viedlo k
výraznému poklesu žiadostí o liečbu. Naznačuje to, že centrálna regulácia, obmedzenia, v
tomto smere sú účinné (viď tabuľku).

2017

2018

2019

1.
polrok
2020

počet nových pacientov pre gambling v CPLDZ
BA

88

105

133

24

počet liečených pacientov v CPLDZ BA

221

233

266

122

trend volaní hráčov na Linku pomoci pre
problémy s hraním

374

315

832

216

dg. F63 - Patologické hráčstvo

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. dal do pozornosti aj definíciu „patologického
hráčstva“, cit.: „Diagnóza patologického hráčstva sa stanovuje podľa kritérií Medzinárodnej
klasifikácie chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá je prílohou k zákonu č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hranie hazardných hier sa posudzuje
ako prejav duševnej poruchy okrem iných známok podľa toho, že dochádza u hráča v
dôsledku hrania k závažnému zanedbávaniu povinností, dôležitých pre život, strate práce,
veľkých majetkových strát, poškodzujúcich jeho rodinu, často sú to stavy sprevádzané
hlbokými depresiami (až samovraždy) a napriek tomu s neschopnosťou postihnutého jedinca
ukončiť hranie. Nezriedka vedie k majetkovej trestnej činnosti, podvodom z dôvodu
vyrovnania dlhov.“
Úrad pre reguláciu hazardných hier, Krížkova 949/9,811 04 Bratislava je správcom
Registra vylúčených osôb. Register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej
správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách
podľa § 33 ods. 2 zákona o hazardných hrách.
Hlavné mesto za účelom získania informácií o skutočnom počte patologických hráčov
evidovaných v Registri vylúčených osôb požiadalo o sprístupnenie informácií Úrad pre
reguláciu hazardných hier, ktoré poskytlo dňa 07. 09. 2020 nasledovné stanovisko, cit.:
„V registri vylúčených osôb bolo k mesiacu august 2020 evidovaných 716 osôb, ktorým bola
diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb.“
Hlavné mesto dosiahlo v kalendárnom roku 2019 príjem z hazardných hier celkom vo
výške 8 206 160 EUR, z toho odvody za prevádzkovanie kurzových stávok, živej hry v kasíne
a binga predstavovali 5 453 316 EUR a odvody za prevádzkovanie videohier, ruliet
a výherných prístrojov 2 752 844 EUR.
Pokles príjmov v roku 2020 o takmer 3,75 mil. EUR je v dôsledku novej regulácie
hazardných hier podľa zákona o hazardných hrách, t. j. od 01. 07. 2020 vydávanie
nových licencií na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej

herni, z ktorých plynú príjmy len do štátneho rozpočtu a nie do rozpočtu obcí. Tento
výpadok sa v plnej miere prejaví v roku 2021, kde výpadok príjmov oproti roku 2019 bude
takmer 5,5 mil. EUR.
V roku 2022 bude výpadok príjmov v porovnaní s rokom 2019 - 5,6 mil. EUR, z toho
bude výpadok z titulu prijatého všeobecne záväzného nariadenia len vo výške 100 tisíc EUR.
Prijatie navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia nebude mať výrazný dopad na
príjmy rozpočtu do skončenia platnosti licencií vydaných Úradom pre reguláciu hazardných
hier. Platnosť týchto licencií je väčšinou do konca r. 2023-2024, kedy budú príjmy postupne
klesať.
Rok

*Odvody (%)

2019
2020
2021
2022

5 453 316
1 884 364
137 674
131 828

**Odvody
(paušálne)
2 752 844
2 574 950
2 525 326
2 445 172

Príjem spolu
8 206 160
4 459 314
2 663 000
2 578 000

Dôvod poklesu
príjmu
Nový zákon
Nový zákon
Nový zákon + VZN

Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa k 31.12.2018
prevádzkovalo 96 prevádzok, z toho 4 kasína, v roku 2019 cca. 89 herní a 6 kasín
a k 30.4.2020 87 herní a 7 kasín.
Petičný výbor predmetnou petíciou zároveň žiada Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy, aby vyvinulo iniciatívu smerujúcu k zmene zákona, pretože súčasná
legislatíva neumožňuje účinnú reguláciu prevádzkovania hazardných hier na území mesta
Bratislavy.
Hlavné mesto sa zároveň zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania
k návrhu skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách, v rámci
ktorého sa posilňuje kompetencia samospráv vo väzbe k vypusteniu podmienky podania
petície, ktorou sa obyvatelia sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním
hazardných hier.
Týmto predkladáme na prerokovanie predmetnú Petíciu, nakoľko podľa § 5d ods. 2
a ods. 3 zákona o petičnom práve, vecne príslušný orgán verejnej moci prerokuje petíciu so
zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň
8% osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená. Ak je
petícia určená obecnému/mestskému zastupiteľstvu je zastupiteľstvo povinné petíciu
prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas petície zástupcovi a členom
petičného výboru.
Súčasťou materiálu je návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia
herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako informačný
materiál, ktorý bude po prerokovaní Petície zaradený do legislatívneho procesu. Po ukončení

legislatívneho procesu bude návrh všeobecne záväzného nariadenia predložený na rokovanie
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 138/2020 zo dňa 09. 09. 2020
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Petíciu-Zastavme hazard!
Petícia – Zastavme hazard bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy dňa 24. 09. 2020.

Petícia – Zastavme hazard!
Kód uzn.: 18.1.1.

Uznesenie 586/2020
zo dňa 24. 09. 2020
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
predloženú petíciu obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pod názvom
„Petícia – Zastavme hazard!“ zo dňa 08. 07. 2020, ktorou žiadajú Mestské zastupiteľstvo
hlavného mesta SR Bratislavy, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude
ustanovené, že na celom území mesta Bratislava nie je možné umiestniť herňu a to vo
všetkých budovách uvedených v §15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislava, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že
na celom území mesta Bratislava nie je možné umiestniť kasíno a to vo všetkých budovách
uvedených v §16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby
1. vyhovel požiadavkám obsiahnutých v predloženej petícii pod názvom „Petícia – Zastavme
hazard!“ zo dňa 08. 07. 2020.

2. spustil proces prípravy Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní vo všetkých budovách uvedených
§ 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 č. 30/2019 Z. z. hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

T: 31. 12. 2020

