UZNESENIE č. ...../......./2021
Predkladá: Peter Milko, poslanec OZ za iniciatívu poslancov Lepšie Zálesie
Dátum: .....
Názov UZN : Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 2/2021 2021 o zákaze
umiestnenia herní a kasín na území Obce Zálesie.

Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie :

Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zálesie č. 2/2021 2021 o zákaze umiestnenia herní
a kasín na území Obce Zálesie tak ako bol návrh VZN zverejnený na webovom sídle obce
a úradnej tabuli obce.

Dôvodová správa :
Hlavne mesto SR – Bratislava na svojom území mesta odsúhlasila na svojom koncoročnom zasadnutí
v roku 2020 VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.
Obec Zálesie je v spádovej oblasti a je možné, že herne a kasína budú hľadať svoje nové prevádzky
práve v okolí Bratislavy. Je lepšie tomuto povedať STOP skôr ako tu takéto prevádzky budeme mať
a správať sa zodpovedne voči našim deťom a prostredí v ktorom ich vychovávame.
Obec Zálesie nikdy nemala významný príjem do obecnej kasy z prevádzky takýchto zariadení
a nateraz ani nemá záujem o takéto prevádzky na svojom území.
VZN je pripravené tak aby správneho hľadiska vykonala reguláciu týchto zariadení na území obce
a aby bolo vykonateľné.

Príloha č.1
Podmienky uzavretia zmluvy :
-

Doba nájmu maximálne na obdobie uzavretej zmluvy s SVP. Pripadne využiť opciu na
predĺženie ak sa predlží táto.

-

-

-

Náklady ktoré bude celý projekt korzo generovať budú nákladmi OZNZ a to najmä, spotreba
elektrickej energie, vývoz žumpy, náklady na vodu, revízne správy, náklady vyrúbené SVP za
prenájom priestoru a iné poplatky zo strany SVP, odvoz a likvidácia odpadu, poistenie
vstupného objektu, náklady na údržbu a úpravu areálu a objektov v nich.
Vybudovanie spevnených plôch pre parkovanie vozidiel v minimálnom počte 25 vozidiel,
verejne prístupné 24/7,
Report činností verejno-prospešných aktivít predkladaný obci minimálne raz za rok, kde bude
rozsah, termín a ciel verejno-prospešných akcií organizovaných v priestore,
Report finančných nákladov na údržbu a opravu areálu a objektov predkladaný minimálne raz
ročne,
Možnosť zapožičania priestorov pre potreby obce alebo obecných organizácií bezodplatne,
Ak príde k porušeniu podmienok organizácie verejno-prospešných podujatí ( minimálne raz ¼
ročne ), alebo príde k opakovanému porušeniu podmienok starostlivosti o zverený priestor
má možnosť obec túto spoluprácu ukončiť,
Po skončení spolupráce vrátenie do stavu v čase podpísania dohody o spolupráci, alebo podľa
dohody ponechanie vybudovaných veci v priestore,
Ak je to nutné a potrebné súčasťou dohody môže byť aj nájom obecného pozemku, nie však
na dlhšie ako platnosť dohody o spolupráci.
Všetky stavebné zmeny len so súhlasom obce,
Verejné toalety prístupné verejnosti vždy v časoch najväčšej návštevnosti areálu.

