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odporučené 
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Dôvodová správa 
VZN mesta Zlaté Moravce č.   /2013 

 o zákaze  podávania a požívania alkoholických  nápojov na území mesta Zlaté Moravce  
 
 

Mestské zastupiteľstvo na základe vyhovenia protestu prokurátora uznesením č. 
537/2013  zrušilo VZN mesta Zlaté Moravce č. 5/2011 o obmedzení požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Zlaté Moravce a súčasne uložilo pripraviť do najbližšieho zasadnutia 
MsZ návrh nového VZN.  

Na základe uvedeného predkladáme tento materiál.  
Návrh VZN je pripravený podľa zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 
v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje všeobecne záväzným nariadením mesta upraviť 
nasledovné:  

§2: 
(4) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho 

územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, 
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v 
predajniach potravín. 

(5) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho 
územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie 
alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach. 

(6) Obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovili podľa odsekov 4 a 5. 

 
 Predloženým VZN navrhujeme upraviť zákaz  podávania a požívania alkoholických  
nápojov na verejnosti (§2 ods. 5 a 6 citovaného zákona). Predkladaný návrh je v súlade 
s Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. VZN nebude mať vplyv na 
výdavky rozpočtu mesta. 
 

Uznesenie č.  /2013 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.06.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
VZN mesta Zlaté Moravce č.    /2013 o zákaze  podávania a požívania alkoholických  
nápojov na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 24. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.06.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.    /2013 o zákaze  podávania a požívania alkoholických  
nápojov na území mesta Zlaté Moravce  
s ch v a ľ u j e  
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č.    /2013 o zákaze  podávania a požívania alkoholických  
nápojov na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení/ v znení schválených 
pozmeňujúcich návrhov 
 
V Zlatých Moravciach dňa 20.06.2013 

                                                 
                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 



                   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č.     /2013 
o zákaze podávania a požívania alkoholických  nápojov 

na území mesta Zlaté Moravce 
 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce v rámci výkonu samosprávnej 
pôsobnosti na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa  § 2 ods. 5 a 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  toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č.     /2013 
o zákaze  podávania a požívania alkoholických  nápojov 

na území mesta Zlaté Moravce 
 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa na území mesta 
Zlaté Moravce upravuje: 

a) zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach z 
dôvodu ochrany verejného poriadku, 

b) výnimky zo zákazu podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach. 

 
2.    Verejne prístupným miestom sa na účely tohto nariadenia považujú všetky miesta 
a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Zlaté Moravce a sú vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce a ktoré súčasne slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez 
obmedzenia prístupné. 

 
 

Čl. 2 
Zákaz podávania a požívania  alkoholických nápojov 

 
1. Zakazuje sa  podávať a požívať alkoholické nápoje na týchto verejne prístupných 

miestach v meste Zlaté Moravce, ktoré sú vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce a ktoré tvoria: 
a) detské ihriská a pieskoviská,   
b) cintoríny a na iné pietne miesta,  
c) školy a školské zariadenia, 
d) zdravotnícke zariadenia, 
e) Park Janka Kráľa, Migazziho park, 



f) priestory a okolie železničnej stanice, prístrešky a  zástavky prímestskej a diaľkovej 
autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy, 
g) Námestie  A. Hlinku, ul. Župnú, ul. Migazziho, ul. Janka Kráľa, ul. Sama Chalúpku, 
Námestie Hrdinov, Žitavské nábrežie, ul. Hviezdoslavovu, ul. Továrenskú, ul. 
Bernolákovu, ul. Robotnícku a ul. 1.mája, 
h) v m.č. Chyzerovce ulicu Chyzeroveckú. 
 

2. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto, na ktorom je so 
súhlasom mesta Zlaté Moravce 

a) zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkami reštauračných, stravovacích alebo 
pohostinských zariadení a cukrární, 
b) organizované kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie alebo príležitostný trh s 
povoleným predajom  alkoholických nápojov. 

 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto nariadení na ............... 

zasadnutí dňa ……………..  
 
2. Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce 
a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od ........................ do 
............................ Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym  dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce. 
 

 

 

        Ing. Peter Lednár, CSc., 
                  primátor  mesta Zlaté Moravce  
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