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...................................................................................... ......................................................................................................... 

Ž I A D A T E Ľ   (právnická osoba len a.s. alebo s.r.o. – obchodné meno, IČO, sídlo)  

 

V ZASTÚPENÍ  FYZICKEJ OSOBY (podľa Výpisu z obchodného registra, príp. na základe priloženého 

plnomocenstva):  

meno, priezvisko:  ..................................................................................................... dátum narodenia: ..............................  

 

trvale bytom: ............................................................................................ .............................................................................. 

 

- telefónne číslo (pevná linka, mobil): ....................................................................................... ........................................... 

 

- e-mail/webová stránka: ........................................................................................................................ .............................. 

 

 Podacia pečiatka MsÚ Prievidza: 

 

 

 

 

                                          M E S T O   P R I E V I D Z A 

                      podateľňa: Mestský úrad Prievidza 

                                                ODDELENIE DANÍ A POPLATKOV  

                                Námestie slobody 14 

           971 01  Prievidza 

 

 

 

ŽIADOSŤ (+ doklady) o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier 

prostredníctvom výherných prístrojov (ďalej len „VP“),   

NA ÚZEMÍ MESTA PRIEVIDZA, V KALENDÁRNOM ROKU: .......... 
 

     Podľa  § 22 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávame 

návrh na začatie správneho konania vo veci udelenia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier 

prostredníctvom výherných prístrojov (ďalej len „VP“) na území mesta Prievidza PRE SPOLOČNOSŤ: 

 

Obchodné meno (viď Výpis z Obchodného registra): .................................................................................................. 

PRÁVNA FORMA: Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. „Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať 

iba akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má riadenú dozornú radu, ak tento zákon 

neustanovuje inak; ak žiadosť podáva akciová spoločnosť, jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na 

meno.“. 

Sídlo spoločnosti:  PSČ................. Obec ............................................ 

 

Ulica (názov): ................................................................... Súpisné číslo (budovy) ......... Orientačné  číslo (vchod) .........  

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z.:  „Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na 

území Slovenskej republiky. Ak ide o právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou, licenciu možno udeliť 

alebo vydať len pre právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou osôb so sídlom alebo s trvalým pobytom v 

členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.“. 

 

-IČO (pred zápisom do registra viď  § 17 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z.): ............................ ......... 

 

-VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA (v €): ....................................................................................... 

Podľa § 20 ods. 2 písm. d) zák. č. 171/2005 Z. z. „najmenej 66 300,- €“  

Výška splateného základného imania  (v €): ............................................................. 

Forma vkladu do základného imania (peňažná v €): ................................................. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 171/2005 Z. z. „Základné imanie musí byť splatené LEN peňažným vkladom a musí byť 

splatené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.„ 

 

-Zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií - viď  prílohy k tejto žiadosti 
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- Informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných 

právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a údaje o 

majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka - viď  prílohy k tejto žiadosti 

 

- Mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, 

dozornej rady, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu - viď  prílohy k tejto 

žiadosti 

 

- Meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej 

osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za 

prevádzkovanie hazardnej hry - viď  prílohy k tejto žiadosti 

 

- Územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry - viď  prílohy k tejto žiadosti 

 

- Opis technického zariadenia na prevádzkovanie hazardnej hry, príp. opis ďalších zariadení a systémov, ak sa budú 

využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry - viď  prílohy k tejto žiadosti 

 

- Dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej 

hry  

Podľa § 22 ods. 4 písm. d) zákona č. 171/2005 Z. z. udelenie individuálnej licencie možno udeliť najviac na  jeden 

kalendárny rok pri VP.   

   dátum od .................................................... do .....................................................  

        

- Celkový počet prevádzkarní na území mesta Prievidza, v ktorých budú VP umiestené: ............................... 

 

- Celkový počet výherných prístrojov, ktoré budú  prevádzkované na celom území mesta ........................... ks. 

 

- Celkový počet príloh (bez dokladov) k žiadosti: .............................ks  

 

 

ÚHRADA SPRÁVNEHO POPLATKU: Podľa  položky 140, písm. a)  ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený správny poplatok vo výške 1 500,- € /1 ks VP/kalendárny rok  

platbou na číslo účtu VÚB, a.s.: 16 626-382/0200,  IBAN   SK24 0200 0000 0000 1662 6382, BIC kód    

SUBASKBX,  VS 22 100 454 03 

   

za .............. ks VP  v celkovej výške  ............................................. €,  dňa ...................... 

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných 

hier prostredníctvom výherných prístrojov, i v jej prílohách a iných predložených dokladoch, sú pravdivé a úplné, 

a prevádzkovanie výherných prístrojov bude v súlade s podmienkami stanovenými ustanoveniami zákona č. 171/2005 

Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si 

vedomý právnych dôsledkov v prípade uvedenia nepravdivého čestného vyhlásenia, za čo môžem byť postihnutý 

(podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch).  Týmto dávam súhlas i so spracovaním osobných 

údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

V ........................................... dňa .......................                  

                                                        

 

 

 

             ..............................................................                           ............................................................................. 

                             meno, priezvisko a  vlastnoručný podpis  

   pečiatka                     žiadateľa (oprávnenej osoby) 

                                                                                                  

UPOZORNENIE:   Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: 

„Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok 

vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného 

správneho poplatku.“ 
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PRÍLOHA č.: .......... 

k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (ďalej len „VP“),   

na území mesta Prievidza, v kalendárnom roku ............ 

 

ÚZEMNÝ ROZSAH PREVÁDZKOVANIA A UMIESTNENIE VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV 

Pozn.: Údaje uviesť osobitne za každú  prevádzkareň (t.j. prílohu vyplniť zvlášť za každú prevádzkareň).  

 

- IČO (žiadateľa): ............................................    

- Názov prevádzkarne:  

obchodné meno žiadateľa ............................................................................................................................. ......................... 

  

rozlišujúce označenie prevádzkarne, ktoré môže a nemusí byť uvedené .............................................................................. 

 

- Adresa prevádzkarne:  Prievidza, ULICA (názov)  .................................................................................................   

 

           súpisné číslo (budovy):  ....................    orientačné  číslo (vchodu): .............   

 

PREVÁDZKAREŇ žiadateľa bude HERŇA: 1 

1.)  Podľa § 2 písm. o) zák. č. 171/2005 Z. z.:  ANO  /  NIE    

2.)  Podľa § 58m ods. 18 zák. č. 171/2005 Z. z. v herni bude prevádzkovaných najmenej 12 zariadení:  ANO  /  NIE    

3.)  Podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d) zák. č. 171/2005 Z. z. prevádzka herne bude umiestnená v:  

 a) hoteloch, moteloch a penziónoch 

 b) v budovách pre obchod a služby 

 c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu 

 d) bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov 

 a nebytových priestorov v bytovom dome 

 

POČET PREVÁDZKOVANÝCH VP  v uvedenej prevádzkarni: ....................... ks, a to: 

p. č. názov programu VP  výrobné číslo VP  číslo osvedčenia  platnosť osvedčenia 

         poverenej skúšobne (dátum do) 
 

I. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

II. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

III. ..............................  ....................................... ..................................... ................................... 

IV. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

V. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

VI. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

VII. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

VIII. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

IX. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

X. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

XI. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

XII. ..............................  ....................................... ..................................... .................................. 

PREVÁDZKOVÝ ČAS PREVÁDZKY (ČAS OD, DO) podľa VZN mesta Prievidza č. 117/2011 (pozn. zmeny času 

ste povinní oznámiť):   

Obedňajšia prestávka: ....................................... h  

pondelok: ...................................... h utorok:  ...................................... h streda: ....................................... h      

štvrtok: ......................................... h piatok:   ..................................... h sobota: ....................................... h     

nedeľa: ......................................... h 

 

ÚDAJE O OSOBE ZODPOVEDNEJ ZA VNÚTORNÚ KONTROLU: rodné číslo: ................................... 

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................................  

 

V ........................................... dňa .......................     

                                                                   

                    ..............................................................                    ........................................... .................................. 

                                    meno, priezvisko a  vlastnoručný podpis  

              pečiatka                  žiadateľa (oprávnenej osoby) 

                                                           
1 v bodoch 1 až 3 správne údaje a písmená zakrúžkujte 
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PRÍLOHA č.: .......... 

k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (ďalej len „VP“)  na území mesta 

Prievidza v kalendárnom roku ............... 

 

ZOZNAM SPOLOČNÍKOV ALEBO AKCIONÁROV, PRÍP. UPISOVATEĽOV AKCIÍ 

Podľa § 20 ods. 4 písm. d bodu 1, 2 a 3 zákona č. 171/2005 Z. z. 

Pozn.: Údaje uviesť za každého spoločníka/akcionára príp. upisovateľa akcií osobitne. 

 

 
spoločník / akcionár príp. upisovateľ akcií  

- FYZICKÁ OSOBA - 

1a)Meno a priezvisko  

1b)Trvalé bydlisko  

- Ulica /súp.č. budovy/or.č. vchodu 
 

PSČ / Obec:  

Štát:  

1c)Rodné číslo:  

2b)Výška vkladu spoločníka:  

2b)Výška obchodného podielu spoločníka:  

2a) Počet akcií akcionára príp. upisovateľa:  

2a) Celková menovitá hodnota akcií akcionára 

príp. upisovateľa: 
 

3) Údaje o hlasovacích  právach 

spoločníka/akcionára príp. upisovateľa: 
 

 

 

 
spoločník / akcionár príp. upisovateľ akcií 

– PRÁVNICKÁ OSOBA - 

1a) Obchodné meno:  

1b)Sídlo spoločnosti  

- Ulica /súp.č. budovy/orient. číslo vchodu 
 

PSČ / Obec:  

Štát:  

1c) IČO:  

2b) Výška vkladu spoločníka:  

2b) Výška obchodného podielu spoločníka:  

2a) Počet akcií akcionára príp. upisovateľa akcií:  

2a) Celková menovitá hodnota akcií akcionára 

príp. upisovateľa: 
 

3) Údaje o hlasovacích právach 

spoločníka/akcionára príp. upisovateľa: 
 

 

V ........................................... dňa .......................                  

                                                    

                                                                                     

                      ..............................................................                    ........................................... .................................. 

                                                    meno, priezvisko a  vlastnoručný podpis  

              pečiatka                                žiadateľa (oprávnenej osoby) 
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PRÍLOHA č.: .......... 

k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (ďalej len „VP“)  na území mesta 

Prievidza v kalendárnom roku ............... 

INFORMÁCIE O HLASOVACÍCH PRÁVACH akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10% hlasovacích 

práv v  iných právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a 

údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka. Podľa § 20 ods. 4 písm. e) zákona 

č. 171/2005 Z. z. Pozn.: Údaje uviesť za každého spoločníka/akcionára príp. upisovateľa akcií osobitne. 

 

MÁM / NEMÁM 2  viac ako 10% hlasovacích práv v  iných právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré 

majú sídlo mimo územia slovenskej republiky 

 

 

 
Spoločník/akcionár príp. upisovateľ akcií žiadateľa – PRÁVNICKÁ OSOBA 

Obchodné meno  

Zoznam majiteľov 

spoločníka/akcionára príp. 

upisovateľa akcií 

 

 

 

 

 

Zoznam právnických osôb 

so sídlom na území i mimo 

územia Slovenskej  

republiky, v ktorých má 

spoločník/akcionár príp. 

upisovateľ akcií žiadateľa 

viac ako 10 % hlasovacích 

práv  

Obchodné meno Informácie o hlasovacích právach 

  

  

  

  

 

 Spoločník/akcionár príp. upisovateľ akcií žiadateľa – FYZICKÁ OSOBA  

Meno a priezvisko  

Zoznam právnických osôb 

so sídlom na území i mimo 

územia Slovenskej 

republiky, v ktorých má 

spoločník/akcionár 

žiadateľa viac ako 10 % 

hlasovacích práv 

Obchodné meno Informácie o hlasovacích právach 

  

  

  

  

  

 

V ........................................... dňa .......................                

                                                   ............................................................................. 

  ..............................................                        meno, priezvisko a  vlastnoručný podpis  

              pečiatka                     žiadateľa (oprávnenej osoby) 

                                                           
2 Správne zakrúžkuj 
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PRÍLOHA č.: .......... 

k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (ďalej len „VP“)  na území mesta 

Prievidza v kalendárnom roku ............... 

 

ÚDAJE O ČLENOCH PREDSTAVENSTVA, DOZORNEJ RADY,  KONATEĽOV, PROKURISTOV 

ŽIADATEĽA A FYZICKÝCH OSÔB ZODPOVEDNÝCH ZA VNÚTORNÚ KONTROLU 

Podľa § 20 ods. 4 písm. f) zákona č. 171/2005 Z. z. 

Pozn.: Údaje uviesť za každého jednotlivca osobitne. 

 

 

 

Meno a priezvisko  

Rodné číslo  

Funkcia  Konateľ 

 

 

Meno a priezvisko   

Rodné číslo  

Funkcia  

 

 

Meno a priezvisko   

Rodné číslo  

Funkcia  

 

 

Meno a priezvisko   

Rodné číslo  

Funkcia  

 

Meno a priezvisko   

Rodné číslo  

Funkcia  

 

 

 

V ........................................... dňa .......................                     

       

                                             

                                                                 

                                            ............................................................................. 

  ..............................................                        meno, priezvisko a  vlastnoručný podpis  

              pečiatka                     žiadateľa (oprávnenej osoby) 
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PRÍLOHA č.: .......... 

k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (ďalej len „VP“)  na území mesta 

Prievidza v kalendárnom roku ............... 

 

 

 

ÚDAJE O ODBORNE SPÔSOBILEJ FYZICKEJ  OSOBE vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena 

štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry (výherných prístrojov) Podľa § 20 ods. 4 

písm. g) zákona č. 171/2005 Z. z. 

 

Za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné stredoškolské vzdelanie 

(certifikátom je maturitné vysvedčenie). 

Podľa § 20 ods. 7 zákona č. 171/2005 Z. z. 

 

 

Meno: ...................................................... 

 

Priezvisko: ........................................................ 

 

Rodné číslo: ............................................................ 

 

 

 

V ........................................... dňa .......................                     

       

                                             

                                                                 

                                            ............................................................................. 

  ..............................................                        meno, priezvisko a  vlastnoručný podpis  

              pečiatka                     žiadateľa (oprávnenej osoby) 
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PRÍLOHA č.: .......... 

k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov (ďalej len „VP“)  na území mesta 

Prievidza v kalendárnom roku ............... 

 

OPIS TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNEJ HRY 

Podľa § 20 ods. 4 písm. i) zákona č. 171/2005 Z. z. 

 

Technický opis výherného prístroja 

Výherný prístroj je elektronicko-mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne nerozdeliteľné a programovo 

riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného hráča, ktoré umožňuje získať výhru podľa podmienok 

ustanovených  zákonom o hazardných hrách.  

 

Vklad sa môže realizovať mincou, bankovkou alebo kreditným kľúčom. Hodnota vkladu a výplaty sa automaticky eviduje 

cez počítadlá, ktoré sú vo výhernom prístroji zabudované. 

Výherný prístroj  

 funguje len pri súčasnom zapojení mechanického a elektronického počítadla, pričom pri odpojení mechanického 

počítadla musí výherný prístroj signalizovať poruchu a nesmie prijímať ďalšie vklady ani vyplácať výhry,  

 má zabudovaný systém  dvojitej nezávislej kontroly vkladov a vyplatených výhier, 

 vklad nepresahuje sumu na úrovni 10 eurocentov na jednu hazardnú hru, 

 výhra v jednej hre nepresahuje sumu na úrovni 15 €. 

Ďalší opis prístroja: 

Výška/šírka: .................................................... 

Farba: ........................................................... 

Materiál: .......................................................... 

Svetielkuje: áno/nie  

Iné rozlišujúce znaky: ...................................................................................................... ................................ 

 

 

 

Zariadenia a systémy, ktoré sa budú využívať pri prevádzkovaní výherných prístrojov  

(napr. prepojenie výherných prístrojov na prémiovú hru) 

 

 

využívam / nevyužívam * 

 

* nehodiace sa prečiarknuť 

 

 Stručný opis systému vytvárania prémiovej výhry a podmienky spôsobu evidencie a vyplácania prémie  

 

 

 

V ........................................... dňa .......................                           

                                             

                                                                 

         ............................................................................. 

  ..............................................                             meno, priezvisko a  vlastnoručný podpis  

              pečiatka                            žiadateľa (oprávnenej osoby) 
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            fy:........................................................................... 

Ďalšie prílohy – doklady, k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier  

prostredníctvom výherných prístrojov (ďalej len „VP“) v meste Prievidza, v kalendárnom roku: ............................... 

 

==================================================================================== 
- Čestné vyhlásenia, ktoré je potrebné doložiť, môžu byť uvedené len na „jednom liste“ (t.j. stačí len  1x úradne overený podpis). 

 
- Podľa § 20 ods. 7 zákona č. 171/2005 Z. z.: „ Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) zákona č. 171/2005 Z. z. predložené 

obci Prievidza už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady 

predložené  - ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 

==================================================================================== 

 

 

Podľa § 20 ods.5 písm. a)  až e) žiadateľ musí preukázať: 

 

1.)  Splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške spôsobom podľa odseku 6 písm. j) a n), 

    - viď nižšie body 10, 11 a 16   

 

2.) Podľa  § 20  ods. 5 písm. b)   zákona č. 1712005 Z. z.: Prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného 

 imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode 

 základného imania a týchto finančných prostriedkov - preukazuje sa  vyhlásením žiadateľa, ako nadobudol 

 finančné prostriedky určené na základné imanie a na finančnú zábezpeku. Podľa  § 20  ods. 5 písm. b)   zákona č. 

 1712005 Z. z. 

 -  ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 

3.)   Podľa § 20 ods. 5 písm. c) a ods. 8 zákona č. 1712005 Z. z.: 

 Odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to  

a) priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a 

stáží  - S VYZNAČENÝM DÁTUMOM, PODPÍSANÝ 
 

b) vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpisy týchto osôb na 

čestných vyhláseniach musia byť úradne osvedčené, 

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ  

 

 Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplne stredoškolské vzdelanie (minimálne s 

 maturitou).   

 

4.)   Podľa § 20 ods. 5 písm. d) zákona č. 1712005 Z. z. materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania  

  hazardnej hry – výherných prístrojov prevádzkovaných v meste Prievidza, vrátane zabezpečenia   

  elektronického prevodu dát  bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry, 

  (SERVIS, ÚDRŽBA, VÝBERY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV) 

 - s vyznačeným DÁTUMOM, PODPÍSANÝ, OPEČIATKOVANÝ  
 

5.)  Podľa § 20 ods. 5 písm. e) zákona č. 1712005 Z. z.: 

 POČET ZAMESTNANCOV A POČET SUBJEKTOV, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri 

 prevádzkovaní   výherných prístrojoch (na území mesta Prievidza) - preukazuje sa formou vyhlásenia 

 žiadateľa. 

 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 

 

 

Podľa § 20 ods. 6 písm. a)  až o) k žiadosti priloží: 

 

1.) VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA, nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie 

individuálnej licencie, ak ide o spoločnosti len založené, základateľskú listinu, zkladateľskú zmluvu alebo 

spoločenskú zmluvu 

- NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

FOTOKÓPIU  (podľa § 20 ods. 6 písm. a) zákona č. 1712005 Z. z.) 
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2.) STANOVY spoločnosti, nie spoločenskú zmluvu (pozn. povinnosť aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným)  

- s vyznačeným  DÁTUMOM, PODPÍSANÉ, OPEČIATKOVANÉ  

– NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

FOTOKÓPIU (podľa § 20 ods. 6 písm. b) zákona č. 1712005 Z. z.) 

 

3.) NÁVRH ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY  žiadateľa  - SCHÉMA (podrobnejší, TÝKAJÚCI SA AJ  

PREVÁDZKOVANIA VÝHERNÝCH PRÍSTROJOV V MESTE PRIEVIDZA) 

- s vyznačeným DÁTUMOM, PODPÍSANÝ, OPEČIATKOVANÝ  (podľa § 20 ods. 6 písm. c) zákona č. 

1712005 Z. z.) 

 

4.) NÁVRH OBCHODNO-FINANČNÉHO PLÁNU TÝKAJÚCEHO SA PREVÁDZKOVANIA HAZARDNEJ 

HRY   
- s vyznačeným DÁTUMOM, PODPÍSANÝ, OPEČIATKOVANÝ (podľa § 20 ods. 6 písm. d) bod 1 až 3 

zákona č. 1712005 Z. z.) 

- týkajúci sa prevádzkovania výherných prístrojov aj v meste Prievidza (v €), ktorý musí obsahovať najmä: 

a.   predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry v prvých troch rokoch  

 - z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja  

 - a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa  

b.   predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,  

c. predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob 

ich získania,  

d. predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,  

 

5.) PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol 

vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku.  
(podľa § 20 ods. 6 písm. e) zákona č. 1712005 Z. z.) 

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 

6.) Doklady preukazujúce bezúhonnosť žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry 

a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom 

 (podľa § 20 ods. 6 písm. f), ods. 9 a 10 zákona č. 1712005 Z. z.):  

 

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV 

A) fyzických OSÔB ZODPOVEDNÝCH ZA PREVÁDZKOVANIE hazardnej hry (odborne spôsobilá osoba) 

B) a fyzických OSÔB, KTORÉ SÚ ČLENMI ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ALEBO SÚ ŠTATUTÁRNYM 

ORGÁNOM (členov predstavenstva, konateľov, prokuristov,..)   

– NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

FOTOKÓPIU 

 

 - Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre 

 a) hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti majetku,  

 b) iný úmyselný trestný čin. 

 - Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzické osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej 

republiky povolený trvalý pobyt, preukazujú bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, 

ktorého sú občanmi, ako aj dokladmi vydanými štátmi, v ktorých sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavali v 

posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinci, ktorí majú na území Slovenskej republiky 

pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladajú 

okrem zahraničného dokladu aj výpis z registra trestov. Občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo 

nezdržiavajú na území Slovenskej republiky, preukazujú svoju bezúhonnosť zahraničným dokladom a výpisom z 

registra trestov. Výpis z registra trestov, prípadne zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako 

tri mesiace. 

 

7.) HERNÝ PLÁN v takej forme, aby po jeho schválení obcou  mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania 

hazardnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom.  

   (podľa  § 20 ods. 6 písm. g) a § 35  ods. 11 zákona č. 1712005 Z. z.) 

- s vyznačeným DÁTUMOM, PODPÍSANÝ, OPEČIATKOVANÝ 
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Herný plán obsahuje (podľa  § 2 písm. c)  zákona č. 1712005 Z. z.): súbor pravidiel zahŕňajúcich 

a)  pravidlá hazardnej hry,  

b) pravidlá a spôsob prijímania vkladov a ich výšku,  

c) možnosti vrátenia vkladu,  

d) pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry,  

e) reklamačný poriadok   

 

Herný plán hazardnej hry musí byť umiestnený na viditeľonom mieste vo všetkých priestoroch 

využívaných  na prevádzkovanie hazardnej hry, ak majú do nich prístup aj hráči. Na každej strane 

herného plánu musí byť  odtlačok pečiatky orgánu, ktorý prevádzkovateľovi hazardnej hry udelil 

individuálnu licenciu a dátum schválenia  herného plánu (odtlačok pečiatky obce, dátum schválenia 

a platnosti). 

 

Reklamačným poriadkom sa rozumie súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie vrátane 

spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a meno zodpovednej osoby, ktorá rieši reklamácie: 

 V prevádzkarni a u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť, musí byť počas prevádzkovej doby 

prítomný zamestnanec  poverený vybavovať reklamácie, ktorý je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie 

ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3  pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených 

prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu  výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví  ihneď, v odôvodnených 

prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo  dňa 

uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný vydať písomný doklad pri uplatnení reklamácie ako i najneskôr do 30 dní 

odo dňa  uplatnenia reklamácie písomný doklad o vybavení reklamácie (viď. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov). 

 

Predávajúcim sa rozumie podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby 

alebo jeho splnomocnenec. 

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, 

kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom 

mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie 

možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná 

reklamáciu vybaviť. 

V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať 

reklamácie.  

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný 

poučiť spotrebiteľa o jeho právach, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, 

je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného 

konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením 

primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v 

zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, 

najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie.  

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno 

reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie.  

 Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre 

ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť 

ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o 

vybavení reklamácie. 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá 

reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na 

odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako 

aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného 

posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu 

uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný 

spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné 
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posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 

zamietnuť. 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená 

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie 

doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, 

ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. 

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. 

Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia 

reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu. (zákona č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov). 

 

8.) Vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na 

hazardnej hre.  (podľa  § 20  ods. 6 písm. h) zákona č. 1712005 Z. z.) 

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 

9.) DOKLAD O ZAPLATENÍ SPRÁVNEHO POPLATKU podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov 1 500,- € za jeden výherný prístroj/jeden kalendárny rok.  

(podľa  § 20  ods. 6 písm. i) zákona č. 1712005 Z. z.) 

– NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

FOTOKÓPIU 

 

10.) Potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil    

     sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky.  

 (podľa  § 20  ods. 6 písm. j) zákona č. 1712005 Z. z.) 

 

11.) Čestné vyhlásenie o tom, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek,     

    úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. 

    - ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 (podľa  § 20  ods. 6 písm. j) zákona č. 1712005 Z. z.) 

 

12.) Doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z., ktoré 

 sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier (výherných prístrojov), 

  (podľa  § 20  ods. 6 písm. k) zákona č. 1712005 Z. z.) 

   

a) Odborné posúdenie výherných prístrojov, vrátane odborného posúdenia verzie programu a softvéru, sa 

predkladá  formou OSVEDČENIA od poverenej (autorizovanej, notifikovanej a akreditovanej)  skúšobne. 

V osvedčení je uvedená doba, na ktorú sa vydáva. Žiadateľ je povinný zabezpečiť odborné posúdenie zariadení 

a systémov – výherných prístrojov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie  /pozn. od dátumu 

výroby výherného prístroja nesmie uplynúť viac ako šesť rokov.  (podľa  § 20  ods. 6 písm. k), § 30 ods. 2 písm. 

a), ods. 3, 4 a 5, § 31 ods. 4, § 48 ods. 1 písm. f  zákona č. 171/2005 Z. z.) 

- NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

FOTOKÓPIU 

 

b) PRAVIDLÁ HAZARDNEJ HRY schválené poverenou skúšobňou. Pravidlá hazardnej hry určujú podmienky 

účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky. (podľa § 2 písm. d) a 

§ 32 ods. 3 písm. i) zákona č. 171/2005 Z. z.) 

– NEOVERENÚ FOTOKÓPIU (2-krát) A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO 

OVERENÚ FOTOKÓPIU 

 

c) Osvedčenie o spôsobilosti prevádzkovania prémiovej hry. (podľa  § 20 ods. 6 písm. k) a § 32   ods. 2  zákona č. 

1712005 Z. z.) 

 – NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

FOTOKÓPIU 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/171/20170101#paragraf-36.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/171/20170101#paragraf-30.odsek-2
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13.) Potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, že žiadateľ nemá evidované: 

d) nedoplatky u správcu daní  

e) a nedoplatky odvodov do štátneho rozpočtu podľa tohto zákona, 

 (podľa  § 20  ods. 6 písm. l) zákona č. 1712005 Z. z.) 

 NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

 FOTOKÓPIU 

 

14.) Písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 

písm.  d), nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto hazardnej hry 

obmedzené jej prevádzkovanie všeobecne záväzným nariadením obce (VZN mesta Prievidza). 

(podľa  § 20  ods. 6 písm. m) zákona č. 1712005 Z. z.). 

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 

15.) Písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce umiestniť herňu v budove uvedenej v § 38 

ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z., nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie obmedzené jej 

umiestnenie v takej budove všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 

Z. z., a že umiestnenie herne spĺňa požiadavky podľa § 38 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z. 

(podľa  § 20  ods. 6 písm. n) zákona č. 1712005 Z. z.) 

- ČESTNÉ VYHLÁSENIE - PODPIS MUSÍ  BYŤ ÚRADNE OVERENÝ 

 

Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z.: 

 Herňu možno umiestniť len v 

 a) hoteloch, moteloch a penziónoch, 

 b) budovách pre obchod a služby, 

 c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, 

 d) bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a 

 nebytových priestorov v bytovom   dome. 

 

         Podľa § 10 ods. 5 písm. d)  zákona č. 171/2005 Z. z.: 

Obec môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno 

umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v 

členení podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4, pričom toto 

všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce; na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola 

udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného 

záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto 

individuálnej licencie. 

 

16.) Výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorým žiadateľ preukáže, že splatil sumu 

 zodpovedajúcu výške základného imania podľa § 20 ods. 2 písm. d) a 3 zákona č. 171/2005 Z. z (66 300 €, 

 základné imanie musí byť splatené len peňažným vkladom a musí byť splatené najneskôr v deň podania 

 žiadosti o udelenie individuálnej licencie). 

   (podľa  § 20  ods. 6 písm. o) a § 58 ods. 5 zákona č. 1712005 Z. z.) 

– NEOVERENÚ FOTOKÓPIU A K NAHLIADNUTIU PREDLOŽTE ORIGINÁL ALEBO OVERENÚ 

FOTOKÓPIU 

 

 

 

 

 

 - podľa § 14 os. 1 a 2, § 32 ods. 1 a § 37 ods. 1  zákona č. 71/1967 Zb.: 

A) doklad o vlastníctve priestoru – list vlastníctva 

B) súhlas s umiestnením výherných prístrojov v  priestoroch - podľa príloh k žiadosti  (všetkých účastníkov 

konania:  vlastníkov–prenajímateľov, nájomcov a prevádzkovateľov prevádzkarní, v ktorých majú byť výherné 

prístroje  umiestnené ) 

+ príp. ich plnomocenstvo (k vzdaniu sa práva opravného prostriedku  vo veci vydania    rozhodnutia na  

prevádzkovanie  ... ks výherných prístrojov, v roku .........., v priestoroch (adresa).   
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Základné ustanovenia týkajúce sa herne: Mestu sa prevádzkové pravidlá herne nepredkladajú na schválenie. 

Žiadateľ pre HERŇ-u vypracuje tiež PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ HERNE (podmienky účasti na hazardnej hre, 

spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky), ktoré obsahujú najmä:  

 a) prevádzkový čas herne (Podľa oznámenia t.j. predloženej prílohy – územný rozsah prevádzkovania výherných 

 prístrojov. Prevádzkovanie hazardných hier je zakázané vykonávať a) na Veľký piatok, 24. a 25.  decembra, b) 

v čase trvania štátneho smútku, c) mimo prevádzkového času). 

  b) práva a povinnosti hráčov 

 c) práva a povinnosti stáleho dohľadu herne 

 d) označenie stáleho dohľadu herne  

        e) označenie prevádzkovateľa hazardnej hry 

 

Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na viditeľnom mieste v herni. 

  

Herňou sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a 

zriadených na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, 

prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier; herňa musí byť stavebne oddelený 

priestor so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby podľa osobitného 

predpisu,1aaa) ktorá má steny. 

 

Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb je zakázaný 

vstup do herne. 

Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva 

fyzická osoba na základe pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni 

na základe individuálnej licencie, pričom tento stály dohľad musí byť v herni prítomný počas celého prevádzkového 

času herne; prevádzka herne sa riadi prevádzkovými pravidlami herne. 

 

 (podľa  § 2 písm. o) a § 38 ods. 1 až 4  a § 35 ods. 10, 8 zákona č. 1712005 Z. z.) 
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Č E S T N É    V Y H L Á S E N I E 

 

Dolupodpísaný/á  meno: ................................. priezvisko:................................................................ 

 

r.č.: ....................... č. občianskeho preukazu/vydal:..................................................................... ........ 

 

trvale bytom: ............................................................................................................... ........................... 

 

ako štatutárny orgán  - zástupca spoločnosti obchodné meno .......................................................... 

 

IČO .......................................... so sídlom .................................................................... ......................... 

t.j. účastníka konania vo veci udelenia (prípadne zmeny) individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov    

v   kalendárnom roku  ...............................,     v  priestoroch  -    na  celom území mesta Prievidza,   

 

 Y H L A S U J E M   N A   S V O J U   Č E S Ť,  že: 

 

1. finančné prostriedky určené na základné imanie boli nadobudnuté zákonným spôsobom, a to:  

 

 ......................................................................................................................................................................................... 

2. finančné prostriedky určené na  finančnú zábezpeku boli nadobudnuté zákonným spôsobom, a to:  

 

 ......................................................................................................................................................................................... 

3. údaje uvedené v mojom odbornom životopise,   ako odborne spôsobilej osoby   zodpovednej   za  prevádzkovanie  

 výherných prístrojov, ktorý  bol doložený ako doklad k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na 

 prevádzkovanie výherných prístrojov  v roku .................. sú  pravdivé, mám odbornú prax, resp. absolvoval som 

 odborné výcviky a stáže ohľadom prevádzkovania výherných prístrojov, 

4. pri prevádzkovaní hazardnej hry - výherných prístrojov, na území mesta Prievidza, bude spoločnosť spolupracovať 

 s nasledovným počtom 

                                       zamestnancov:............................. a počtom subjektov: ................................... 

5. na môj majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku, 

6. vykonám všetky zákonné opatrenia, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť hry na výherných 

 prístrojov, a to:  

 ............................................................................................................... .......................................................................... 
7. na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích   zdrojov.  

8. na území mesta Prievidza, na ktorom chcem prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. d)  zákona č. 

 171/2005 Z. z.  nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto 

 hazardnej hry obmedzené jej prevádzkovanie všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d)  

 a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z.   

9. na území mesta Prievidza, na ktorom chcem umiestniť herňu v budove uvedenej v § 38 ods. 4 zákona č. 171/2005 

 Z. z., nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie obmedzené jej umiestnenie v takej budove 

 všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 Z. z. a  umiestnenie herne 

 spĺňa požiadavky podľa § 38 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z. z. 

10. doklady podľa § 20 odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) zákona č. 171/2005 Z. z. boli predložené mestu 

 Prievidza už v konaní   

   č. rozhodnutia: ...................................................................... zo dňa ................................ ............, a zároveň 

 vyhlasujem, že ku  dnešnému dňu nedošlo k ich zmenám. 

  

Zároveň som si vedomý právnych dôsledkov v prípade uvedenia nepravdivého čestného vyhlásenia, za čo môžem 

byť postihnutý (podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch).  Vyhlasujem, že všetky vyššie 

uvedené údaje sú pravdivé. Týmto dávam súhlas i so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

V .................................... dňa ....................... 

                                                                                                       .................................................................                                                                                                    

          úradne overený  p o d p i s    
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P L N O M O C E N S T V O 

k zastupovaniu v celom správnom konaní   

 

 

 

Dolupodpísaný/á  splnomocniteľ       

 

meno: ..................................................... priezvisko:............................................................................. 

 

r.č.: ....................... č. občianskeho preukazu/vydal:............................................................................. 

 

bytom: .................................................................................................................. .................................. 

 

ako štatutárny orgán  - zástupca spoločnosti obchodné meno .......................................................... 

 

IČO .......................................... so sídlom ............................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

týmto    s p l n o m o c ň u j e m 

 

 

meno ..............................................  priezvisko ......................................................................................   

 

r.č.: ..........................................  č. občianskeho preukazu/vydal ............................................................  

 

bytom ....................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

k zastupovaniu spoločnosti v celom správnom konaní vo veci udelenia prípadne neudelenia individuálnej licencie na 

prevádzkovanie výherných prístrojov v kalendárnom roku  ............... v priestoroch - na celom území mesta  Prievidza,  

týkajúceho sa vydania rozhodnutia, t.j. individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ako aj  zmien 

rozhodnutia počas uvedeného kalendárneho roka, na ktorý bola licencia udelená, najmä k prevzatiu daného rozhodnutia 

a k vzdaniu sa práva opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu (licencie).  

 

Plnomocenstvo sa udeľuje na obdobie neurčité a platí až do jeho odvolania splnomocniteľom. 

Týmto dávam súhlas i so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných predpisov 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

V ..................................  dňa ....................... 

 

                                                                                                                            ................................................. 

                                           splnomocniteľ 

                                                             (meno, priezvisko a podpis) 

 

Upozornenie: Zvolený zástupca (s výnimkou advokáta) musí konať osobne a nemôže si teda zvoliť ďalšieho 

zástupcu. Zástupca koná v rozsahu plnomocenstva za splnomocniteľa a jeho úkony v konaní sa považujú za úkony 

splnomocniteľa. 
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P L N O M O C E N S T V O 

k vzdaniu sa práva opravného prostriedku  vo veci   udelenia individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných 

prístrojov 

a súhlas s umiestnením a s prevádzkovaním výherných prístrojov 

vlastníka priestorov - prenajímateľa, nájomcu 

 

Dolupodpísaný/á     

 

meno: ..................................................... priezvisko:...................................................... ....................... 

 

r.č.: ....................... č. občianskeho preukazu/vydal:............................................................................. 

 

bytom: ...................................................................................................................... .............................. 

 

týmto splnomocňujem 
 

meno: ..................................................... priezvisko:.............................................................................  

 

r.č..: ....................... č. občianskeho preukazu/vydal:.................................................................... ......... 

 

bytom: ...................................................................................................................... .............................. 

k zastupovaniu v celom správnom konaní týkajúceho sa vydania rozhodnutia - individuálnej licencie na prevádzkovanie 

výherných prístrojov, aj zmien rozhodnutia počas roka, najmä k prevzatiu daného rozhodnutia a k vzdaniu sa práva 

opravného prostriedku vo veci udelenia prípadne neudelenia individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných 

prístrojov v kalendárnom  

 

roku  ............... v priestoroch -  v Prievidzi:  

 

............................................................................................................................................................... 

(adresa - ulica, súpisné číslo /budovy/, orientačné číslo /vchodu/) 

 

a zároveň    súhlasím   s umiestnením  a s prevádzkovaním  výherných prístrojov   obchodnej spoločnosti: 

 

obchodné meno .................................................. IČO ....................................... 

 

so sídlom ................................................................................................................. v   horeuvedených  priestoroch. 

Týmto dávam súhlas i so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných predpisov 

v znení neskorších predpisov. 

 

V ............................dňa ....................... 

 

                                                                                                      ................................................. 

                                                                                                      splnomocniteľ 

                                  (meno, priezvisko a podpis) 

 

Upozornenie: Zvolený zástupca (s výnimkou advokáta) musí konať osobne a nemôže si teda zvoliť ďalšieho 

zástupcu. Zástupca koná v rozsahu plnomocenstva za splnomocniteľa a jeho úkony v konaní sa považujú za úkony 

splnomocniteľa. 


