
              

Mesto Zlaté Moravce           Mestský  úrad,  Ul. 1. mája 2,  953 01  Zlaté  Moravce 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

 
 
Materiál na zasadnutie 23.MZ                                                 Číslo materiálu: 18-23MZ-2013 
v Zlatých Moravciach dňa  25.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  
 

Zrušenie  VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 
 o  obmedzení požívania alkoholických nápojov na území mesta   Zlaté Moravce 

 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
JUDr. Mária Vozárová 
Právnička MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Mestská rada: 16.04.2013 - odporučené



Dôvodová správa 
Zrušenie  VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 

 o  obmedzení požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce  
Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce bol  dňa 19.2.2013 doručený protest 

prokurátora č. Pd 246/13-9 proti VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce  prijatému na zasadnutí MsZ konanom 
dňa 12.5.2011.  

 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 518/2013 vyhovelo uvedenému protestu 

prokurátora. Prokurátor navrhuje VZN vzhľadom na skutočnosť, že nebolo prijaté zákonom 
stanoveným počtom poslancov, zrušiť. 

 
Podľa  § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov: Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
 Na základe uvedeného a v súlade s návrhom prokurátora toto VZN zrušiť, 
predkladáme tento materiál.  
 

V súčasnom období bola riešená problematika VZN upravujúcich požívanie 
alkoholických nápojov na verejnosti aj na pôde Národnej rady SR. V najbližšom období bude 
vhodné prijať nové VZN, ktoré bude v súlade s novou právnou úpravou. 
 
 

Uznesenie č. /2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23. zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce   
r u š í  
VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o  obmedzení požívania alkoholických nápojov na území 
mesta Zlaté Moravce   
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
                                            Mgr. Mario Lénárt 

                                                                    prednosta MsÚ 



 
 
 
 
 
 
 
 


