VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov č. 15/2020
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Sabinov

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 79
ods. 3 a 4 v spojitosti s ustanovením § 15 ods. 7 a § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
sa na svojom zasadnutí dňa 10.12.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Predmet úpravy
1)

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je úprava zákazu
umiestnenia herní1 a kasín2 s platnosťou pre celé územie mesta Sabinov.

2)

Na území mesta Sabinov nie je možné umiestniť herňu v týchto budovách:
a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytové domy.

3)

Na území mesta Sabinov nie je možné umiestniť kasíno v týchto budovách:
a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.
Článok 2
Záverečné ustanovenia

1)
2)
3)
4)
5)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sabinov č. 1/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území Mesta
Sabinov.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na
úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Sabinov dňa 24.11.2020.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v
Sabinove uznesením číslo 178 zo dňa 10.12.2020.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta
Sabinov v dňoch 15.12.2020 až 29.12.2020.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.12.2020.

V Sabinove dňa 10.12.2020
.........................................
Ing. Michal Repaský v.r.
primátor mesta
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