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Mesto Banská Bystrica v zmysle ust. $ 6 ods. 1, 8 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a 8 15 ods. 5 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Banská Bystrica, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2019 

o hazardných hrách na území mesta 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 127/2019 zo dňa 30.04.2019 sa 
mení nasledovne: 

1. Ods.1v$82 „Podmienky umiestňovania herní na území mesta“ sa mení nasledovne: 

1. Herňa! nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od 

a) školy to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak 
vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak 
sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, 

b) školského zariadenia“, 
c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, 

e) ubytovne mládeže. 

2. Ods.3v82 „Podmienky umiestňovania herní na území mesta“ sa mení nasledovne: 

3. Vzdialenosťou sa vzmysle 8 15 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách ao zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa rozumie „vodorovná vzdialenosť medzi 
budovou, vktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, 
budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou 
ubytovne mládeže“. 

182 písm. u zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení 

2827 ods. 2. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení 

38113. 8 120 a 8 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
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II. 

Záverečné ustanovenie 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/20019 o hazardných hrách na území mesta bolo schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 693/2021 dňa 09.02.2021 a nadobúda 

účinnosť dňom 01.03.2021. 
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