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Obec Čakajovce v zmysle ust. § 6 ods. 1, §11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom a účinnom znení a ustanoveniami § 79 ods. 3 a 4 v spojení s ustaň.
§15 ods. 7a 8 16 ods. 5 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov — vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce
Čakajovce o hazardných hrách na území obce (ďalej len nariadenie).

§1
Základné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje na území obce Čakajovce :
a) zákaz umiestnenia herní v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a
služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, v bytových domoch,
b) zákaz umiestnenia kasín v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a
služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu.

§2
Zákaz umiestnenia herní a kasín na území obce

1. Zakazuje sa umiestnenie herní na celom území obce Čakajovce v nasledovných
budovách:
a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytové domy.
2. Zakazuje sa umiestnenie kasín na celom území obce Čakajovce v nasledovných
budovách:
a) hotely, motely a penzióny,
b) budovy pre obchod a služby,
c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.

§3
Záverečné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2021 o hazardných hrách
na území obce Čakajovce bolo schválené na 4. mimoriadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Čakajovciach, ktoré sa konalo dňa 14.10.2021, uznesením č. 38/2021.
2. Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Čakajovciach.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.11.2021.

V Čakajovciach dňa 16.10.2021

