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Názov materiálu:   

Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Nového mesta nad Váhom (ďalej len 

„mesto“). 

 

Dôvodová správa: Mesto má v zmysle platnej legislatívy, o.i. zákon č.219/1996  Z. z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v 

znení neskorších predpisov právomoc prijímať VZN, ktorým môže regulovať predaj, podávanie a požívanie 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na svojom území. 

Mesto v roku 2003 schválilo VZN č. 5/2003 týkajúce sa problematiky podávania a požívania alkoholu na 

území mesta, ktoré po napadnutí  protestom prokurátora MsZ zrušilo. Podstatou protestu bolo, že mesto 

nemôže  nariadiť úpravy zákazu podávania a požívania alkoholu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve 

mesta a taktiež poukazoval na nedostatočné špecifikovanie týchto miest s tým, že verejnosť sa bez ich 

označenia nemá o zákaze akým spôsobom dozvedieť, čo by mohlo spôsobiť stav právnej neistoty. VZN 

obsahovalo len zákonné ustanovenia, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch a nie je potrebné ich VZN 

opakovať. Zákon č. 70/2018 Z.z. zmenil a doplnil zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, kde v § 2b ods.1 zadefinoval pojem verejného priestranstva. 

   

Návrh uznesenia :  

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. ../2020-MsZ  

a) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1 / 2020 – VZN o zákaze predaja, podávania a 

požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo zákazu predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov na území mesta Nové Mesto  nad Váhom. 

b) ukladá zverejniť toto nariadenie jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní. 

          

Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 

Meno spracovateľa: Ing. František Mašlonka  Meno predkladateľa: Ing. František Mašlonka 

 Funkcia: zástupca primátora      Funkcia: zástupca primátora 

 

 

 

Podpis predkladateľa: 
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Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Nové Mesto nad Váhom 
 

č. 1/ 2020 

 

o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo 

zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Nové 

Mesto nad Váhom. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 7.7.2020  



Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2020-MsZ 
o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo 

zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Nové 

Mesto  nad Váhom 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „MsZ“) podľa § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 369/1990 

Zb.“), v zmysle § 2 ods. 4 až 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 219/1996 Z.z.“) v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) a § 4 ods. 5 písm. a) 

bod 5. zákona č. 369/1990 Zb., v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto 

nad Váhom č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov (ďalej len „VZN“). 

 

§ 1                                                                 

Úvodné ustanovenie 

 

1) VZN obmedzuje alebo zakazuje z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo 

požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach1 a určuje výnimky zo 

zákazu alebo obmedzenie predaja, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov2. 

2) Alkoholické nápoje pre účely tohto VZN vymedzuje zákon3. 

3) Pre účely tohto VZN sa za verejne prístupné miesto považuje každé verejné priestranstvo na 

území mesta tak, ako je ustanovené zákonom4. 

                                                                    

§ 2 

Zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov 

 

1) Zakazuje sa podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín počas celej 

doby prevádzky. 

2) Zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje na všetkých verejne prístupných miestach 

vymedzených v § 1 ods. 3 tohto VZN. 

 

§ 3 

Výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických 

nápojov 

 

1) Zo zákazu ustanoveného v § 2 tohto VZN sa určuje výnimka: 

a) na čas od 20.00 hod. 31. decembra kalendárneho roka, do 4.00 hod. 1. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka, 

b) na športových podujatiach, 

c) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach5, kde je dovolené požívanie piva a 

vína, 

d) na významných podujatiach mesta oznámených usporiadateľom, udelením písomného 

súhlasu mesta, 

 
1 § 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z.z. 
2 § 2 ods. 6 zákona č. 219/1996 Z.z. 
3 § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. 
4 § 2b ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov 
5 § 2 ods. 1 písm. a), bod 4 zákona č. 219/1996 Z.z. 



e) na letných terasách, ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok poskytujúcich 

pohostinské a reštauračné služby povolených alebo užívaných so súhlasom príslušných 

orgánov miestnej alebo štátnej správy,  

f) na miestach, na ktorých sa konajú príležitostné trhy a oslavy vymedzené všeobecne 

záväzným nariadením mesta6. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

  

1) VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo 

zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Nové Mesto  

nad Váhom bolo schválené dňa 7.7.2020 Mestským zastupiteľstvom  mesta Nové Mesto nad 

Váhom, uznesením číslo ...... /2020 –MsZ. 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 7.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Trstenský 

               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 
6 Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 

v znení dodatku č.1/2020 


