
 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 

č. 10/2020 

z 17. 12. 2020 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 

5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 3 a 4 zákona č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o hazardných hrách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

       

                                                                          § 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje zákaz umiestnenia 

herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Bratislava“).  

 

§ 2 

 

                                                      Zákaz umiestnenia herní   

 

       Na území Bratislavy 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, 

d) bytových domoch. 

 

§ 3 

 

                                                      Zákaz umiestnenia kasín   

 

       Na území Bratislavy 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. 

 



 

§ 4 

 

Prechodné ustanovenie 

 

1. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni, ktorému bola udelená individuálna licencia na 

prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môže 

prevádzkovať túto hazardnú hru v herni do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

2. Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne, ktorému bola udelená individuálna licencia na 

prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môže 

prevádzkovať túto hazardnú hru v kasíne do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

3. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať 

podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách. 

 

 

§ 5 

 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020 zo dňa 22. októbra 2020 

o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

§ 6 

 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 

                                                                                                                    primátor 

 


