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Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši podľa §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 79 ods. 3 a ods. 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“)  

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 12/2020 o zákaze umiestnenia herní a 
kasín v katastrálnom území obce Malý Lapáš 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vytváranie 
podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov obce Malý Lapáš, ako aj ďalších osôb 
zdržiavajúcich sa na jej území, a to obmedzením prevádzkovania hazardných hier v 
katastrálnom území obce Malý Lapáš v súlade so zákonom o hazardných hrách.  

 

Článok 2 

Zákaz umiestnenia herní a kasín  

1. V katastrálnom území obce Malý Lapáš sa zakazuje umiestniť herňu vo všetkých budovách 
uvedených v § 15 ods. 7 zákona o hazardných hrách. 

2. V katastrálnom území obce Malý Lapáš sa zakazuje umiestniť kasíno vo všetkých budovách 
uvedených v § 16 ods. 5 zákona o hazardných hrách.  

 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Malom 
Lapáši dňa XX. 12. 2020 uznesením číslo XXX/2020. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na 
úradnej tabuli obce Malý Lapáš. 

 

V Malom Lapáši dňa XX. decembra 2020 

 

  

PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

            starosta obce 


