Petícia proti herni na
Trnavskej ceste

V petícii občania žiadajú o nepovolenie herne a zároveň akejkoľvek ďalšej herne pod
bytovým domom na Trnavskej ceste 34, 821 02 Bratislava, nakoľko ide o jednu z
najväčších križovatiek v Bratislave a taktiež z dôvodu obrovského množstva herní v jej
tesnej blízkosti.
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov petície: Petícia proti herni na Trnavskej ceste č. 34
Predmet: V petícii občania žiadajú o nepovolenie herne a zároveň akejkoľvek ďalšej herne pod bytovým
domom na Trnavskej ceste 34, 821 02 Bratislava, nakoľko ide o jednu z najväčších križovatiek v Bratislave
a taktiež z dôvodu obrovského množstva herní v jej tesnej blízkosti.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 31

Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Dňa 17. 02. 2016 bola na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy postúpená z Mestskej časti Bratislava Ružinov Petícia proti herni na Trnavskej ceste č. 34. V predmetnej petícii občania žiadajú o nepovolenie
herne a zároveň akejkoľvek ďalšej herne pod bytovým domom na Trnavskej ceste 34, 821 02 Bratislava,
nakoľko ide o jednu z najväčších križovatiek v Bratislave a taktiež z dôvodu obrovského množstva herní v
jej tesnej blízkosti.

K predmetnej petícii Vám oznamujeme nasledovné:
Prevádzkovanie hazardných hier upravuje zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“).
Kompetenciou hlavného mesta v zmysle zákona o hazardných hrách je udeľovanie individuálnych licencií
na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Licenčný povoľovací princíp je v
zákone formulovaný ako nárokovateľný, t. j. ak prevádzkovateľ splní všetky zákonné podmienky, hlavné
mesto mu individuálnu licenciu musí vydať. Hlavné mesto udelilo pre kalendárny rok 2016 individuálnu
licenciu na prevádzkovanie výherných prístrojov v predmetnej prevádzke, nakoľko právnická osoba
(prevádzkovateľ) splnila všetky zákonom stanovené podmienky a predložila všetky podklady, ktoré zákon
vyžaduje. Upozorňujeme na skutočnosť, že medzi zákonom taxatívne stanovenými podmienkami nie je
žiadna, ktorá by hlavnému mestu umožnila pri udelení licencie zohľadňovať umiestnenie danej prevádzky
na konkrétnej ulici, v konkrétnej lokalite, či zohľadniť nesúhlas občanov, petíciu alebo sťažnosť obyvateľov.
Súčasne upozorňujeme na to, že udelená licencia neupravuje otváracie hodiny prevádzky s hazardnými
hrami, tie sú v kompetencii príslušnej mestskej časti, na území ktorej sa predmetná prevádzka nachádza.
Zákon o hazardných hrách umožňuje obmedziť hazardné hry iba tým spôsobom, že bude prijaté všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že nie je možné prevádzkovať na celom území hlavného
mesta zákonom vymedzené druhy hazardných hier. Takéto všeobecne záväzné nariadenie bude môcť byť
v zmysle zákona prijaté iba vtedy, ak bude úspešná aj Vami spomínaná petícia, ktorá stále prebieha. Pre
platnosť tejto petície je však potrebné, aby ju podporilo najmenej 30 % obyvateľov hlavného mesta, ktorí
dovŕšili 18 rokov veku. Podpísať petíciu je možné napr. aj na miestnych úradoch všetkých mestských častí
a v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Hlavné mesto teda okrem prijatia všeobecne záväzného nariadenia po úspešnej petícii nemá inú možnosť
ako obmedziť prevádzkovanie hazardných hier tzn., že nemôže určovať počet výherných prístrojov,
nemôže obmedzovať prevádzkovanie na konkrétnych uliciach, v konkrétnych prevádzkach, v jednotlivých
mestských častiach a pod. V procese schvaľovania zákona o hazardných hrách bolo v dôvodovej správe k

tomuto zákonu zdôraznené, že zákon je postavený tak, aby rozhodovanie o umiestnení hazardných hier
nebolo ovplyvňované subjektívnym názorom pracovníkov, ktorí budú udeľovať licencie a nevytváral sa
priestor pre korupciu. Podmienky prevádzkovania hazardných hier sú nastavené v zákone tak, aby všetci
prevádzkovatelia hazardných hier mali vytvorené rovnaké podmienky pre svoju podnikateľskú činnosť.
Súčasne podotýkame, že na podnet hlavného mesta SR Bratislava sa okrem petície za zrušenie
hazardných hier na území hlavného mesta podpísalo aj memorandum o porozumení s prevádzkovateľmi
hazardných hier týkajúce sa nerozširovania herní, ukončenia reklamných kampaní smerujúcich k propagácii
hazardných hier, úpravy vzhľadu herní atď. Pre ilustráciu uvádzame, že v roku 2016 v porovnaní s rokom
2015 došlo k zníženiu počtu prevádzok s hazardnými hrami na území hlavného mesta SR Bratislava o 23,
počtu herní o 7, k zníženiu počtu výherných prístrojov o 70 ks, zníženiu počtu videohier o 75 ks a zníženiu
počtu ruliet o 6 ks.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nemá žiadnu kompetenciu v
procese udeľovania individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov. Mestské zastupiteľstvo však po úspešnosti práve prebiehajúcej petície bude rozhodovať o prijatí
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa prevádzkovanie hazardných hier na území mesta
obmedzilo.
Licencie na prevádzkovanie ostatných druhov hazardných hier udeľuje Ministerstvo financií Slovenskej
republiky. Prílohou k udeleniu licencie ministerstvom je podľa § 21 zákona o hazardných hrách okrem iného
aj vyjadrenie hlavného mesta k umiestneniu kasína, k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení
používaných pri prevádzkovaní videohier, súhlas s umiestnením stávkovej kancelárie alebo súhlas s
prevádzkovaním binga. Vyjadrenia hlavného mesta však majú pre ministerstvo pri udeľovaní licencií len
odporúčací charakter.
V súčasnosti sa v tejto oblasti spolu s mestskými časťami hlavné mesto usiluje aj o zmenu zákona, ktorá by
riešila väčšie kompetencie obcí v oblasti usmerňovania a obmedzovania hazardných hier na ich území v
prípade neúspešnosti petícií.
Na základe existujúceho právneho stavu a vyššie uvedených skutočností Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava predmetnej petícii občanov nevyhovuje.

