sp. zn. 2Ntn/1/2021

ZRUŠENIE PRÍKAZU
Krajský súd v Bratislave, sudkyňou JUDr. Magdalénou Blažovou, na
základe žiadosti Úradu pre reguláciu hazardných hier zo dňa 04.01.2021,
doručenej Krajskému súdu v Bratislave 18.01.2021, číslo URHH/001917/2021172/000103/2021 o vydanie rozhodnutia o zrušení príkazu súdu
na
zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo inej platobnej služby č.
6Ntn/7/2017, dňa 19. januára 2021 takto
rozhodol:
Podľa § 85 ods. 15 v spojení s § 100 zákona číslo 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 4a zák. č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred
neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
r u š í sa
príkaz súdu na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo inej
platobnej služby č. 6Ntn/7/2017 z 18.09.2017 v prospech účtov SK46 1111
0000 0085 9119 5001 / UNCRSKBX, AT77 1200 0514 3108 2901 / BKAUATWW,
CZ07 5500 0000 0050 0200 0154 / RZBCCZPP, vydaného Krajským súdom
v Banskej Bystrici na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej
republiky č. 1309853/2017 zo dňa 04.09.2017 voči osobám uvedeným v
Prílohe č. 1, ktoré poskytujú platobné služby,
pretože pominuli dôvody na jeho vydanie, lebo sídlo ukončilo
poskytovanie zakázanej ponuky.

Odôvodnenie
Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici na základe žiadosti Finančného
riaditeľstva Slovenskej republiky č. 1309853/2017 zo dňa 04.09.2017 voči
osobám uvedeným v Prílohe č. 1, ktoré poskytujú platobné služby, rozhodol v
zmysle § 15b ods. 7 prvej vety, ods. 8, 9 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 4a ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred
neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov tak, že vydal
príkaz na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo inej platobnej
služby v prospech účtov SK46 1111 0000 0085 9119 5001/BIC: UNCRSKBX; AT77
1200 0514 3108 2901/BIC:BKAUATWW; CZ07 5500 0000 0050 0200 0154/BIC:
RZBCCZPP, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely

prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky, voči právnickým osobám
a fyzickým osobám, ktoré poskytujú platobné služby, v lehote, kým nepominú
dôvody na vydanie príkazu a v úplnom rozsahu. Konkrétne ide v tejto súvislosti
o nasledovné právnické a fyzické osoby:

1. Československá obchodná
banka, a.s.
2. OTP Banka Slovensko, a. s.
3. Poštová banka, a.s.
4. Prima banka Slovensko a.s.
5. Privatbanka, a.s.
6. Slovenská sporiteľňa, a.s.
7. Tatra banka, a.s.
8. Všeobecná úverová banka, a.s.;
skrátený názov: VÚB, a.s.
9. Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky
10. Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky
11. Komerční banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky
12. UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
13. BKS Bank AG, pobočka
zahraničnej banky v SR
14. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, pobočka zahraničnej banky
15. Československé úvěrní družstvo,
pobočka Slovensko

Žižkova 11, 811 02
Bratislava
Štúrova 5, 813 54
Bratislava
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Einsteinova 25, 851 01
Bratislava
Tomášikova 48, 832 37
Bratislava
Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava 1
Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava
Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava
Nám. SNP 21, 811 01
Bratislava
Hodžovo námestie 1A,
811 06 Bratislava
Šancová 1/A, 813 33
Bratislava

Pribinova 4, 811 09
Bratislava
Karadžičova 2, 811 09
Bratislava
Metodova 7, 821 08
Bratislava
Einsteinova ulica 11/3677,
16. COFIDIS SA, pobočka zahraničnej 851 01 Bratislava banky
mestská časť Petržalka
17. COMMERZBANK
Aktiengesellschaft, pobočka
Rajská 15/A, 811 08
zahraničnej banky, Bratislava
Bratislava
18. ING Bank N.V., pobočka
Pribinova 10, 811 09
zahraničnej banky
Bratislava
19. J & T BANKA, a.s., pobočka
Dvořákovo nábrežie 8,

36854140
31318916
31340890
31575951
31634419
151653
686930
31320155
36861260
36869376
47231564

47251336
36869856
47258713
36866750

50595628

30847737
30844754
35964693

zahraničnej banky
20. KDB Bank Europe Ltd., pobočka
zahraničnej banky
21. mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky
22. Oberbank AG pobočka
zahraničnej banky v SR

811 02 Bratislava
Obchodná 2, 811 06
Bratislava
Pribinova 10, 811 09
Bratislava
Prievozská 4/A, 821 09
Bratislava

47248572
36819638
36861146

Zo
žiadosti
Úradu
pre
reguláciu
hazardných
hier
číslo
URHH/001917/2021-172/000103/2021
z 04.01.2021 doručenej elektronickou
poštou 18.01.2021 na Krajský súd v Bratislave o vydanie rozhodnutia o zrušení
príkazu súdu č. 6Ntn/7/2017 na zamedzenie vykonania platobnej operácie
alebo inej platobnej služby v prospech účtov SK46 1111 0000 0085 9119 5001/
UNCRSKBX, AT77 1200 0514 3108 2901/BKAUATWW, CZ07 5500 0000 0050 0200
0154/ RZBCCZPP vyplýva, že Krajský súd v Bratislave žiada ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred
neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
ochrane pred odpočúvaním“) o vydanie rozhodnutia o zrušení príkazu súdu
č. 6Ntn/7/2017 na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo inej
platobnej služby v prospech účtov SK46 1111 0000 0085 9119 5001/ UNCRSKBX,
AT77 1200 0514 3108 2901/BKAUATWW, CZ07 5500 0000 0050 0200 0154/
RZBCCZPP s tým, že Úrad pre reguláciu hazardných hier pri výkone dozoru
nad poskytovaním zakázaných ponúk podľa ustanovenia § 77 ods. 9 písm. g)
a ustanovenia § 85 zákona o hazardných hrách zistil skutočnosti, ktoré
dokazujú, že na webovom sídle https://www.bet-at-home.com bolo
ukončené poskytovanie zakázanej ponuky v zmysle zákona o hazardných
hrách, čím pominuli dôvody na vydanie príkazu súdu č. 6Ntn/7/2017 zo dňa
18. 09. 2017 vydaného Krajským súdom v Banskej Bystrici. O vykonanom
dozore, ktorý preukazuje ukončenie poskytovania zakázanej ponuky na
webovom sídle https://www.bet-at-home.com bola spísaná Zápisnica č.
URHH/001010/2020-172, 030464/2020 zo dňa 11.12. 2020 (Príloha č. 2 tejto
žiadosti).
V zmysle ustanovenia § 34a ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení
neskorších predpisov Úrad pre reguláciu hazardných hier žiada Krajský súd v
Bratislave o doručenie rozhodnutia o zrušení príkazu súdu na zamedzenie
vykonania platobnej operácie alebo platobnej služby v elektronickej forme
do schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
V zmysle zákona o hazardných hrách Úrad pre reguláciu hazardných
hier Úrad pre reguláciu hazardných hier navrhol vydať rozhodnutie o zrušení
príkazu súdu na zamedzenie vykonania platobnej operácie alebo inej
platobnej služby v prospech účtov:

SK46 1111 0000 0085 9119 5001 / UNCRSKBX,
AT77 1200 0514 3108 2901 / BKAUATWW,
CZ07 5500 0000 0050 0200 0154 / RZBCCZPP,
ktoré už nepoužíva osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania
vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky, voči osobám uvedeným v Prílohe č.
1, ktoré poskytujú platobné služby, pretože pominuli dôvody na vydanie
príkazu.
Krajský súd v Bratislave na základe vyššie uvedených skutočností
vyhovel žiadosti v plnom rozsahu, pričom vyššie uvedený príkaz zrušil v zmysle
§ 85 ods. 15 v spojení s § 100 zákona o hazardných hrách, ako súd príslušný
v zmysle § 4a zákona č. 166/2003 Z. z. zákona o ochrane pred odpočúvaním.
V Bratislave, dňa 19. januára 2021
JUDr. Magdaléna Blažová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Iveta Kormošová

