
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OZ V SMIŽANOCH

číslo 17/95

o povoľovaní a prevádzkovaní výherných prístrojov na území obce  Smižany
 
 Obecné zastupiteľstvo Smižany na základe § 4 ods.3/ písm. d/ a g/ zák. č. 369/l990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, uznieslo sa na tomto nariadení:

§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovanie výherných hracích prístrojov /ďalej len VHP/ je  pri súčasných platných 
právnych normách veľmi lukratívne pre  podnikateľov i pre obce.
 Negatívnou stránkou na druhej strane je skutočnosť, že sa  rozrastá počet občanov, hlavne 
z radov mládeže, ktorí prepadli  hazardnej vášni v hre na týchto prístrojoch.
 2. Cieľom tohto VZN je presnejšie určiť podmienky, za ktorých je  možné prevádzkovať 
výherné hracie prístroje v k tomu určených  zariadeniach na území obce Smižany.

§ 2
POVOLENIE NA PREVÁDZKU VÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV

 1.  Povolenie  na  prevádzku  VHP sa  vydá  len  tým  žiadateľom,  ktorí   umiestnia  hracie 
prístroje v herni, t. j. samostatnej miestnosti so  stálym dozorom.
 2. V herní sa nepovoľuje podávanie alkoholických nápojov.
 3. Do herne sa zakazuje vstup osobám mladším ako 18 rokov.
 4. Ďalšie podmienky prevádzkovania VHP môže určiť v prípade potreby  starosta obce v 
rozhodnutí o povolení na ich prevádzkovanie.
 5. Predpokladom vydania povolenia na to - ktoré obdobie je uhradenie  všetkých záväzkov 
voči  obci.  Táto  povinnosť sa vzťahuje  rovnako na  prenajímateľa aj  nájomcu výherných 
prístrojov.

§ 3
VYDÁVANIE POVOLENÍ

 Vydávaním  rozhodnutí  o  povoľovaní  VHP  vrátane  uplatnenia  podmienok,   ktoré  sú 
uvedené v tomto VZN, sa poveruje Obecný úrad Smižany.

§ 4
KONTROLA DODRŽIAVANIA VZN

 Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú okrem  poslancov OZ, pracovníci 
obecnej  samosprávy,  poverení  starostom  obce   na  základe  predloženého  služobného 
preukazu.

§ 5
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Porušenie podmienok uvedených v tomto VZN a rozhodnutí o  povolení VHP sa bude 
posudzovať ako priestupok v zmysle § 48 zák.  SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 2. Za priestupok podľa ods. 1/ možno uložiť prevádzkovateľovi VHP
 pokutu do výšky 1000.-Sk, resp. blokovú pokutu do výšky 500.-Sk.
 3.  Pri  opakovanom  priestupku  bude  zrušené  rozhodnutie  o  vydaní   povolenia  na 
prevádzkovanie VHP, bez nároku na vrátenie správneho  poplatku.
 Toto VZN schválilo OZ v Smižanoch dňa 28. 9. 1995.
 Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1996.

 Ing. Ladislav V r a n a
 starosta obce       


