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Č l á n o k 1 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

Toto metodické usmernenie je vypracované na základe pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyplývajúcej z ustanovenia § 10 ods. 2 písm. f) zákona č. 171/2005 Z. z.  
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
o hazardných hrách“), podľa ktorého ministerstvo metodicky usmerňuje obce v oblasti hazardných hier. 

Podľa tohto metodického usmernenia postupujú obce pri výkone dozoru dodržiavania zákona o hazardných 
hrách, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej 
podľa zákona o hazardných hrách obcou. 

 
 

Č l á n o k 2 
 

PREDMET DOZORU 
 

Predmetom dozoru je overovanie dodržiavania podmienok prevádzkovania výherných prístrojov 
ustanovených zákonom o hazardných hrách a podmienok určených v  individuálnej licencii počas celej doby jej 
platnosti. Predmetom dozoru, môže byť napríklad: 
 
a) prevádzkovanie výherných prístrojov v priestoroch uvedených v individuálnej licencii, 

 
b) označenie výherných prístrojov identifikačnou kartou na prístupnom mieste a náležitostí identifikačnej karty 
podľa § 24 ods. 2 zákona o hazardných hrách, 
 
c) zhoda typu výherného prístroja a výrobného čísla výherného prístroja s údajmi uvedenými v identifikačnej 
karte podľa § 24 ods. 2 zákona o hazardných hrách a v osvedčení podľa § 32 ods. 3 zákona o hazardných hrách, 

 
d) dodržiavanie doby životnosti výherného prístroja (6 rokov od dátumu výroby uvedeného v osvedčení) podľa 
§ 48 ods. 1 písm. f) zákona o hazardných hrách, 
 
e) umiestnenie herného plánu a jeho náležitosti podľa § 2 písm. c) zákona o hazardných hrách,  
 
f) označenie každej strany herného plánu odtlačkom pečiatky obce, ktorá individuálnu licenciu udelila a dátum 
schválenia herného plánu, 
 
g) dodržiavanie pravidiel herného plánu, 
 
h) dodržiavanie zákazu pre fyzickú osobu oprávnenú prijímať stávky alebo vklady, zúčastňovať sa hazardnej 
hry ako hráč (napr. obsluha výherných prístrojov),  
 
i) dodržiavanie zákazu účasti osobám mladším ako 18 rokov na hazardných hrách prostredníctvom výherných 
prístrojov, 
 
j) splnenie podmienok pre herňu podľa § 2 písm. o) zákona o hazardných hrách a pre prevádzku, ktorá nie je 
herňou podľa § 35 ods. 22 zákona o hazardných hrách, 
 
k) dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa výherných prístrojov zabezpečiť v herni stály dozor podľa § 35 
ods. 6 zákona o hazardných hrách, 

 
l) splnenie náležitosti súvisiacich s prevádzkovými pravidlami herne podľa § 38 zákona 
o hazardných hrách, 
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m) dodržiavanie zákazu umiestňovať informáciu o výhre na vonkajšie časti priestorov, v ktorých sú 
prevádzkované výherné prístroje a v blízkosti týchto priestorov; informáciu o výhre je možné umiestňovať len 
v interiéri týchto priestorov a takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany týchto priestorov podľa  
§ 35 ods. 23 zákona o hazardných hrách, 

 
n) splnenie povinnosti umiestniť na viditeľnom mieste výherného prístroja telefónne číslo špecializovanej 
zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí 
podľa § 35 ods. 24 zákona o hazardných hrách,  
 
o) zhodu počtu výherných prístrojov a ich výrobných čísel uvedených v osvedčení so skutočnosťou v prípade 
zavedenia systému prémiovej hry prostredníctvom prepojenia výherných prístrojov, 
 
p) dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa výherných prístrojov mať osvedčenie pre každého 
prevádzkovateľa výherných prístrojov osobitne, ak v herni prevádzkujú prémiovú hru prostredníctvom výherných 
prístrojov viacerí prevádzkovatelia výherných prístrojov, 

 
q) dodržiavanie povinnosti viditeľne uvádzať výšku sumy prémiovej výhry na elektronickej tabuli,  

 
r) dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa výherných prístrojov zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie 
fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce činnosti pri prevádzkovaní výherných prístrojov plnili 
povinnosti ustanovené zákonom o hazardných hrách. 

 
Č l á n o k 3 

 
OPRÁVNENIA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV OBCE, KTORÍ VYKONÁVAJÚ DOZOR 

 
(1) Pri výkone dozoru sú zamestnanci obce, ktorí vykonávajú dozor (ďalej len „zamestnanci“) oprávnení: 
a) vstupovať do sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, priestorov dozorovaného subjektu a do herní, na 
pozemky a do iných objektov alebo priestorov, ktoré súvisia s prevádzkovaním hazardných hier v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na účely výkonu dozoru,  
b) vyžadovať od dozorovaného subjektu, aby im v určenej lehote poskytoval prvopisy dokladov, iné písomnosti, 
vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebné na výkon dozoru,  
c) v odôvodnených prípadoch zaistiť doklady, prípadne výherný prístroj, technické zariadenie, ďalšie 
zariadenia alebo systémy a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom,  
d) vyžadovať súčinnosť od dozorovaného subjektu potrebnú na vykonanie dozoru, ak nemožno účel dozoru 
dosiahnuť inak,  
e) prizvať zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola; zamestnanci 
poverenej skúšobne sú povinní sa na tejto kontrole zúčastniť; pričom náklady spojené s ich účasťou na technickej 
kontrole hradí poverená skúšobňa. 

 
(2) Zamestnanci orgánu dozoru sú pri výkone dozoru povinní 
a) preukázať sa poverením starostu obce, resp. poverením zamestnanca obce, ktorého starosta obce písomne 
poveril vydávaním poverenia, 
b) vydať dozorovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, 
informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred 
stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto listiny alebo veci nie sú potrebné na ďalší výkon dozoru, sú 
povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté, a vydať potvrdenie o ich vrátení, 
c) v potrebnom rozsahu oboznámiť dozorovaný subjekt s výsledkom dozoru a vyžiadať od neho vyjadrenia  
ku všetkým skutočnostiam,  
d) vypracovať správu o výsledku dozoru (ďalej len „správa"), 
a) prerokovať správu s dozorovaným subjektom; ak dozorovaný subjekt odmietne správu podpísať, táto sa 
považuje za prerokovanú a túto skutočnosť zamestnanec orgánu dozoru uvedie v správe, 
e) odovzdať správu dozorovanému subjektu, 
f) v prípade vyhľadávacej činnosti spísať zápisnicu,  
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g) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom 
príslušným podľa osobitných predpisov. 
 

Č l á n o k 4 
 

VÝKON DOZORU 
(1) Dozor vykonávajú zamestnanci v rámci svojej územnej pôsobnosti u dozorovaných subjektov, ktorými sú: 
a) prevádzkovatelia hazardných hier, 
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní 
hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa 
hazardnej hry, fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného 
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier, 
c) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona prevádzkujú hazardné hry, 
d) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré propagujú hazardné hry, 
e) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú 
činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier. 
 
(2) Zamestnanci obce sú oprávnení vykonávať dozor u dozorovaných subjektov len na základe písomného 
poverenia na vykonanie dozoru (§ 11 ods. 2 písm. a) zákona o hazardných). Poverenie na vykonanie dozoru 
vydáva starosta obce. Starosta ako štatutárny orgán obce môže rozhodovaním o právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť 
zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom 
poverení. Zamestnanci sa pri výkone dozoru preukazujú poverením vydaným starostom obce, alebo 
zamestnancom obce, ktorého starosta obce poveril vydávaním písomného poverenia na výkon dozoru. 
V prípade, ak starosta obce alebo ním poverený zamestnanec obce odmieta dlhodobo podpísať poverenie, 
obecné zastupiteľstvo ako orgán obce môže napríklad v tejto súvislosti podať podnet na príslušnú prokuratúru. 
Vzor poverenia na výkon dozoru je uvedený v prílohe č. 1. Zákon o hazardných hrách neupravuje náležitosti 
poverenia, preto si ho obec môže prispôsobiť.  

 
(3) Zamestnanci vykonávajú dozor vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie výherných 
prístrojov viackrát počas doby platnosti individuálnej licencie. 

 
(4) Zamestnanci sú pri výkone dozoru oprávnení prizvať zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou 
dozoru aj technická kontrola v súlade s § 11 ods. 1 písm. e) zákona o hazardných hrách.  

 
(5) Vyžiadanie prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov 
potrebných na výkon dozoru od dozorovaného subjektu sa realizuje spravidla písomnou formou, pričom v žiadosti 
musí byť uvedená lehota, do ktorej majú byť požadované informácie predložené zamestnancom, podľa § 11  
ods. 1 písm. b) zákona o hazardných hrách. Vzor vyžiadania prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, 
informácií vrátane technických nosičov údajov je uvedený v prílohe č. 2. 
 
(6) Zamestnanci sú pri výkone dozoru oprávnení v odôvodnených prípadoch zaistiť doklady, prípadne výherný 
prístroj a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom (§ 11 ods. 1 písm. c) zákona 
o hazardných hrách).  

 
(7) V prípade poskytnutia prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických 
nosičov údajov, resp. v prípade zaistenia dokladov, prípadne výherného prístroja sú zamestnanci pri výkone 
dozoru povinní vydať dozorovanému subjektu potvrdenie o odňatí, resp. zaistení a zabezpečiť ich riadnu ochranu 
pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím (§ 11 ods. 2 písm. b) zákona o hazardných hrách). Vzor 
potvrdenia o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov 
údajov, zariadení a systémov a o zaistení dokladov, prípadne výherného prístroja je uvedený v prílohe č. 3. 

 
(8) V prípade, ak odňaté prvopisy dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických 
nosičov údajov, výherný prístroj nie sú potrebné na ďalší výkon dozoru, sú zamestnanci povinní ich vrátiť tomu, 
komu boli odňaté, a vydať potvrdenie o ich vrátení. Vzor potvrdenia o vrátení prvopisov dokladov, iných 
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písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov je uvedený v prílohe 
č. 4. 
(9) Zamestnanci oboznámia dozorovaný subjekt v potrebnom rozsahu s výsledkom dozoru a vyžiadajú od neho 
písomné vyjadrenia ku všetkým zisteným skutočnostiam. Odporúčame zamestnancom, aby o splnení povinnosti 
oboznámiť dozorovaný subjekt s výsledkom dozoru mali písomný doklad, ktorým preukážu splnenie povinnosti. 
 
(10) Z každého vykonaného dozoru sú zamestnanci povinní vypracovať správu o výsledku dozoru (ďalej len 
„správa“). Dozorovaný subjekt má právo v lehote najneskôr do 10 dní od doručenia správy písomne sa vyjadriť 
k zisteniam uvedeným v správe. Tieto vyjadrenia tvoria súčasť správy. Vzor správy je uvedený v prílohe č. 5. 
 
(11) Zamestnanci prerokujú správu s dozorovaným subjektom, ktorý je povinný dostaviť sa na prerokovanie 
správy a ďalej sú zamestnanci povinní odovzdať správu dozorovanému subjektu. 
 
(12) Predmetom dozoru vykonávaným formou vyhľadávacej činnosti môže byť vyhľadávanie výherných 
prístrojov, ktoré sú prevádzkované: 
a) bez individuálnej licencie (§ 3 ods. 3 zákona o hazardných hrách), 
b) v dňoch kedy je zakázané prijímať vklady a vyplácať výhry, t. j. na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,  
v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času (§ 35 ods. 10 zákona o hazardných hrách). 
 
(13) Z každej vykonanej vyhľadávacej činnosti zamestnanci vypracujú zápisnicu z vyhľadávacej činnosti (ďalej 
len „zápisnica“), ak neboli zistené nedostatky. Zamestnanci nie sú povinní prerokovať zápisnicu s dozorovaným 
subjektom. Na náležitosti zápisnice sa vzťahujú ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách 
okrem podpisov štatutárnych zástupcov, prípadne poverených zamestnancov dozorovaného subjetku. Vzor 
zápisnice je uvedený v prílohe č. 6.  
 
(14) Ak sa vyhľadávacou činnosťou zistí porušenie zákona o hazardných hrách, vypracujú zamestnanci okrem 
zápisnice aj správu. Na náležitosti správy sa vzťahujú ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o hazardných 
hrách.  

 
(15)  Ak obec pri výkone dozoru zistí, že dozorované subjekty porušili zákon o hazardných hrách, osobitné 
zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier 
prostredníctvom výherných prístrojov, podmienky prevádzkovania hazardných hier podľa udelenej licencie, 
povinnosti podľa herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplnia povinnosti im uložené 
právoplatným rozhodnutím obce, postupuje podľa ustanovení § 54 zákona o hazardných hrách. 

  
(16) Ak daňový úrad vykonal dozor podľa § 10 ods. 4 písm. c) zákona o hazardných hrách, na základe ktorého 
sa má uložiť pokuta alebo iná sankcia, túto pokutu alebo sankciu ukladá a vymáha obec; o uložení tejto pokuty 
alebo sankcie obec informuje daňový úrad, ktorý vykonal dozor podľa § 10 ods. 4 písm. c) zákona o hazardných 
hrách (§ 54 ods. 4 zákona o hazardných hrách). Z uvedeného odseku vyplýva, že obec je povinná v takýchto 
prípadoch informovať daňový úrad, akú pokutu alebo inú sankciu uložila. 
 
(17) Sankcie možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich 
rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti (§ 54 ods. 10 zákona o hazardných hrách). 
 
(18) V prípade, ak obec pozastaví prevádzkovanie výherných prístrojov podľa § 54 ods. 6 zákona o hazardných 
hrách, zamestnanci: 
a) vyhotovia záznam (§ 54 ods. 7 zákona o hazardných hrách). Vzor záznamu o pozastavení prevádzkovania 
hazardnej hry je uvedený v prílohe č. 7; záznam tvorí prílohu k správe, 
b) sú oprávnení zapečatiť tieto výherné prístroje (§ 54 ods. 7 zákona o hazardných hrách) 

 
(19) Z ustanovení § 54 ods. 9 zákona o hazardných hrách vyplýva, že pri ukladaní sankcií zamestnanci 
vychádzajú z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinnosti, 
pričom zohľadnia, že osoba uvedená v § 54 ods. 3 zákona o hazardných hrách (právnická a fyzická osoba) 
a dozorovaný subjekt v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sami zistili porušenie povinnosti a obnovili právny 
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stav. Z uvedeného vyplýva, že je to na rozhodnutí zamestnancov, čiže na ich úvahe, ktorú sankciu budú 
aplikovať. 
 
(20) Opätovnému pokračovaniu prevádzkovania výherných prístrojov predchádza písomný súhlas obce, ktorá 
prevádzkovanie výherných prístrojov pozastavila. Písomný súhlas s pokračovaním prevádzkovania výherných 
prístrojov (§ 54 ods. 8 zákona o hazardných hrách) vyhotovia zamestnanci. Vzor písomného súhlasu 
s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry je uvedený v prílohe č. 8; súhlas s pokračovaním prevádzkovania 
hazardnej hry tvorí prílohu k správe. 
 
(21) Ak pokuty alebo úroky z omeškania neboli uhradené v lehote splatnosti, obec, ktorá pokutu uložila alebo 
ktorá vykonáva správu odvodov, začne nedoplatok vymáhať (§ 54 ods. 13 zákona o hazardných hrách). Na 
vymáhanie nedoplatkov sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 57 ods. 3 zákona  
o hazardných hrách). 
 
(22) Dozor je ukončený prerokovaním správy s dozorovaným subjektom.  

 
(23) V prípade zistených nedostatkov je dozorovaný subjekt povinný prijať v určenej lehote opatrenia  
na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť obci zoznam týchto opatrení.  
 
(24) Zamestnanci uložia dozorovanému subjektu povinnosť v určenej lehote predložiť obci písomnú správu  
o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosť v určenej lehote informovať obec  
o ich splnení. 
 
(25) Cieľom kontroly plnenia opatrení je zistiť, ktoré prijaté opatrenia dozorovaný subjekt splnil a či prijaté 
opatrenia sú natoľko účinné, aby odstránili nedostatok zistený dozorom. Pri kontrole plnenia opatrení je potrebné 
overovať, či dozorovaný subjekt splnil všetky opatrenia na nápravu nedostatkov zistených dozorom a na 
odstránenie príčin ich vzniku. 
  
(26) Zamestnanci sú pri výkone dozoru povinní oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným 
v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov. V prípade podozrenia 
z trestnej činnosti oznamujú zamestnanci túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej 
polície, službe finančnej polície Policajného zboru, inšpektorátu práce, daňovým orgánom a pod. Vzor oznámenia 
podozrenia z trestnej činnosti je uvedený v prílohe č. 9 a vzor oznámenia zistenia skutočnosti orgánom 
príslušným podľa osobitných predpisov je uvedený v prílohe č. 10. 
 

Č l á n o k 5 
 

ZRUŠOVACIE  USTANOVENIE 
 

Zrušuje sa Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky pre obce k zákonu 
o hazardných hrách v znení dodatku č. 1 zo dňa 22. septembra 2008 číslo: MF/023137/2008-1432. 
 

 
Č l á n o k 6 

 
ÚČINNOSŤ 

 
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky pre obce k výkonu dozoru podľa zákona  

o hazardných hrách č. MF/021911/2014-1411 nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Finančnom 
spravodajcovi. 
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                        Ing. Iveta Turčanová  
             vymenovaná na zastupovanie generálneho riaditeľa                        

sekcie auditu a kontroly 
  Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 

 
 

 
 

Názov a sídlo obce 
 
 

 
POVERENIE 

na výkon dozoru 
číslo: 

 
 

 
       V ______________ dňa ______________ 
 
 
Podľa ustanovenia ________________ (uvedie sa príslušné ustanovenie) zákona č. 171/2005 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 

osobitného predpisu, v súlade s ktorým je obec oprávnená vykonať dozor poverujem zamestnanca/ov 

obce ___________________ (uvedie sa názov a sídlo obce): 

(titul, meno, priezvisko) ________________________________________zamestnanec, ktorý vykonáva 

dozor vykonaním dozoru ________________ (uvedie sa účel dozoru)  

u _________________________________________________________________________________ 

(názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa 

dozorovaného subjektu) 

Dozor začne ________________ (uvedie sa dátum začatia, prípadne hodina) 

 

Predmetom dozoru je ________________(uvedie sa predmet dozoru) 

 

Uvedeným zamestnancom, ktorí vykonávajú dozor prináležia pri výkone dozoru oprávnenia a povinnosti 

podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa ustanovenia ________________ (uvedie sa príslušné ustanovenie 

Trestného zákona, podľa ktorého sa zamestnanci pri výkone dozoru považujú za verejných činiteľov) sa 

pri výkone dozoru považujú za verejných činiteľov. 

_________________________________________ 

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis 

                                                                        starostu ako štatutárneho orgánu)         
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Príloha č. 2 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 
 
 
 

Názov a sídlo obce 
 
 
 

 V _____________ dňa _______________ 
 

 
 

V Y Ž I A D A N I E 
(prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov – 

uvedie sa podľa požiadaviek zamestnancov, ktorí vykonávajú dozor) 
 

 
Obec ____ (uvedie sa názov a sídlo obce) vykonáva podľa poverenia číslo _____ na výkon dozoru zo dňa _____  

(uvedie sa dátum) dozor, ktorého účelom je ___________ (uvedie sa účel dozoru). 

 

V súvislosti s výkonom dozoru si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie napríklad: 

 

- prvopisov dokladov ____________________________ (konkretizovať) 

- iných písomností ______________________________ (konkretizovať) 

- vyjadrení ____________________________________ (konkretizovať) 

- informácií vrátane technických nosičov údajov _______________________________________ (konkretizovať) 

 

Podľa ustanovenia ___________ (uvedie sa príslušné ustanovenie) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame, aby ste vyššie 

požadované predložili ____________ (uvedie sa titul, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonáva dozor a 

miesto predloženia) v lehote do _________ (uvedie sa dátum, prípadne hodina). 

 

Podľa ustanovenia ___________ (uvedie sa príslušné ustanovenie) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadame písomne potvrdiť úplnosť vyššie 

uvedených dokladov a vyjadrení. 

 

UPOZORNENIE: 

Podľa ustanovenia ____________ (uvedie sa príslušné ustanovenie) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dozorovaný subjekt povinný 

vytvoriť podmienky na výkon dozoru, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jeho riadny priebeh a taktiež 
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poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnanca, ktorý vykonáva dozor. Za porušenie tejto 

povinnosti Vám môže obec podľa ustanovenia ___________ (uvedie sa príslušné ustanovenie) zákona č. 

171/2005 Z. z.  

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložiť sankciu. 

 

 

__________________________________________________ 

(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý  

vykonáva dozor) 

 

______________________ 

Dátum prevzatia vyžiadania 

 

Podpis ______________________________________________ 

(titul, meno a priezvisko, podpis vedúceho dozorovaného  

subjektu, respektíve niektorého zamestnanca dozorovaného 

subjektu, ktorý potvrdí prevzatie vyžiadania) 
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Príloha č. 3 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 
 
 
 

Názov a sídlo obce 
 

 
 
 

P O T V R D E N I E 
o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov 

údajov, zariadení a systémov 
 

 
Obec _____________ (uvedie sa názov a sídlo obce) podľa ustanovenia ______________(uvedie sa príslušné 

ustanovenie) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov potvrdzuje odňatie nižšie uvedených prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, 

informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov ________________ (uvedie sa názov alebo 

obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa dozorovaného subjektu): 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

(uvedie sa napr. názov, označenie a číslo dokladu, počet listov, bližšie označenie dokumentov a pod.) 

 

 

 

V _________________ dňa ____________ 

 

 

 

 

 

                                                                            ____________________________________________________ 

(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý 

vykonáva dozor a ktorý doklady, písomnosti a iné materiály 

odňal) 
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Príloha č. 4 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 
 

 
 

Názov a sídlo obce 
 
 
 

P O T V R D E N I E 
o vrátení prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov 

údajov, zariadení a systémov 
 
 

Obec _______________ (uvedie sa názov a sídlo obce) podľa ustanovenia _______________ (uvedie sa 

príslušné 

ustanovenie) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov potvrdzuje vrátenie nižšie uvedených prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, 

informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov ________________ (uvedie sa názov alebo 

obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa dozorovaného subjektu): 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

(uvedie sa napr. názov, označenie a číslo dokladu, počet listov, bližšie označenie dokumentov a pod.) 

 

 

 

V _________________ dňa ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

      _____________________________________________________ 

(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý 
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vykonáva dozor a ktorý doklady, písomnosti a iné materiály vrátil) 

 

 
 
 

Príloha č. 5 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 

 
 

Názov a sídlo obce 
 
 
 

S P R Á V A 

o výsledku dozoru 

 

Podľa § 10 ods. 5 písm. a) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

v znení neskorších predpisov a  poverenia starostu obce _____________________________ (názov a sídlo 

obce) 

číslo _______________ zo dňa _______________ zamestnanec  obce _______________ (titul, meno, 

priezvisko) 

vykonal dňa ______________ v čase od ______________ do ______________dozor      

u _______________________________________________________________________________________ 

(názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa dozorovaného 

subjektu, ak ide o fyzickú osobu) 

v prevádzke ________________________________________________________________________________ 

(názov a adresa prevádzky a názov prevádzkovateľa) 

Dozor bol zameraný na _______________________________________________________________________ 

(rozpis predmetu dozoru s uvedením dozorovaného obdobia) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Dozorné zistenia ____________________________________________________________________________ 

(rozpis preukázaných zistení) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Dozorovaný subjekt bol v potrebnom rozsahu oboznámený s výsledkom dozoru. 

Vyjadrenie dozorovaného subjektu______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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Správu vypracoval ____________________________________ podpis _____________ dňa 

________________ 

(titul, meno, priezvisko) 

 

Správa bola prerokovaná so zástupcom dozorovaného subjektu _______________________________________ 

                               (titul, meno, priezvisko) 

 

podpis _____________________dňa ____________ a odovzdaná dozorovanému subjektu dňa 

______________ 

Príloha č. 6 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 

Názov a sídlo obce 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
z vyhľadávacej činnosti 

 
Podľa § 10 ods. 5 písm. a) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a  o zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a  poverenia starostu obce 

______________________________________________ (názov a sídlo obce) 

číslo___________ zo dňa _____________ zamestnanec  obce _______________________________________ 

(titul, meno, priezvisko) 

vykonal dňa _____________v čase od _________ do __________ dozor u ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa dozorovaného 

subjektu)  

v prevádzke ________________________________________________________________________________ 

(názov a adresa prevádzky a názov prevádzkovateľa) 

Vyhľadávacia činnosť bola zameraná na _________________________________________________________

           (rozpis predmetu vyhľadávacej činnosti) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Zistenia z vyhľadávacej činnosti ________________________________________________________________ 

      (rozpis preukázaných zistení) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 



 14 

 
  
Zápisnicu vypracoval __________________(titul, meno, priezvisko) 
 
podpis _________________dňa _______ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Príloha č. 7 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 
 
 

Názov a sídlo obce 
 
 
 

Z Á Z N A M 
o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry 

 
 
Podľa § 54 ods. 6 a 7 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zamestnanec obce ___________________________________________ 

                                 (titul, meno, priezvisko) 

odo dňa _________________________ od hodiny ___________ pozastavuje prevádzkovanie hazardnej hry 

prostredníctvom výherných prístrojov v počte _________________ks 

v prevádzke ________________________________________________________________________________ 

(názov a adresa prevádzky) 

u dozorovaného subjektu ____________________________________________________________________ 

(názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa dozorovaného 

subjektu) 

 

Rozpis zistení pri výkone dozoru, na základe ktorých bolo pozastavené prevádzkovanie hazardnej hry: 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
   
Záznam vypracoval ______________________________________ podpis ____________ dňa ______________ 

        (titul, meno, priezvisko) 
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Tento záznam je prílohou správy o výsledku dozoru. 

 

Záznam bol odovzdaný zástupcovi dozorovaného subjektu ___________________________________________ 

     (titul, meno, priezvisko) 

 

podpis _______________dňa ____________________  

 
 
 
 

Príloha č. 8 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 
 
 

Názov a sídlo obce 
 
 
 

S Ú H L A S 
s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry 

 
 
Podľa § 54 ods. 8 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zamestnanec obce _______________________________________ (titul, meno, 

priezvisko) 

odo dňa __________________ od hodiny ____________ súhlasí s  opätovným pokračovaním prevádzkovania 

hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov v počte _______________ks 

v prevádzke________________________________________________________________________________

 (názov a adresa prevádzky) 

u dozorovaného subjektu ___________________________________________________________________ 

(názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa dozorovaného 

subjektu)  

 

Pri výkone dozoru bolo overené odstránenie týchto nedostatkov: 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Písomný súhlas vypracoval ___________________________________ podpis ____________ 

dňa ____________ (titul, meno, priezvisko) 

 

Tento písomný súhlas je prílohou správy o výsledku dozoru. 
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Písomný súhlas bol odovzdaný zástupcovi dozorovaného subjektu _____________________________________ 

                                                                                                                             (titul, meno, priezvisko) 

 

 

podpis ________________dňa _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 9 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 

 
Názov a sídlo obce 

 
 

   V _______________ dňa _____________ 

 

_______________________________________ 

názov a sídlo orgánu činného v trestnom konaní 

 

 

Vec: 

Oznámenie podozrenia z trestnej činnosti 

 

Pri dozore ______________________________________________________________ (uvedie sa účel dozoru), 

vykonaného u ____________ (názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu alebo meno, 

priezvisko  

a adresa dozorovaného subjektu) v čase od _______ do _______ za dozorované obdobie od _______ do 

_______  

bolo zistené ______________ (uvedie sa zistenie zo správy o výsledku dozoru), ktoré zakladá podozrenie z 

trestnej  

činnosti _________ (uvedie sa kvalifikácia podozrenia z trestnej činnosti). 
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____________________________________ 

(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis 

starostu ako štatutárneho orgánu obce ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 10 k metodickému usmerneniu MF SR č. MF/021911/2014-1411 
 

 
Názov a sídlo obce 

 
 

   V _______________ dňa _____________ 

 

 

______________________________ 

názov a sídlo orgánu štátnej správy 

 

O Z N Á M E N I E 

zistenia skutočností orgánom príslušným podľa osobitných predpisov 

 

Pri dozore ___________ (uvedie sa účel dozoru) vykonaného u ___________ (názov alebo obchodné meno 

a sídlo  

dozorovaného subjektu alebo meno, priezvisko a adresa dozorovaného subjektu) v čase od _______ do _______  

za dozorované obdobie od ______ do _______ bolo zistené: 

__________________________________________________________________________________________ 

(uvedú sa skutočnosti, týkajúce sa napríklad, priestupkového konania alebo daňového konania, na základe 

ktorých prislúcha kompetentným orgánom vo veci konať). 
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____________________________________ 

(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis 

starostu ako štatutárneho orgánu obce ) 

 

 


