
 
Vyvesené dňa: 3.10.2011  

Zvesené dňa:   19.10.2011  

 

 
Mesto Vrbové na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 ods.1  a článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. n ),  § 6 ods.1 

Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel 

v spojitosti  s ustanovením § 2 ods. 4 zák. NR SR č.  219/1996 Z. z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb v znení neskorších predpisov  vydáva   

 
 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 6/2011 
o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne 

prístupných miestach 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 

1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je utvárať 

a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta Vrbové 

ich ochranou pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

 

2/  Toto VZN vymedzuje časti územia mesta Vrbové, v ktorých je obmedzený alebo 

zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov.  
 

 

§ 2 

Ďalšie zákazy predaja alkoholických nápojov, než ktoré ustanovuje zákon   

 

1/   V meste Vrbové je zakázané predávať, podávať alebo inak umožniť požívať 

alkoholické nápoje pohostinským spôsobom (rozlievaním) v predajniach potravín alebo 

obdobných maloobchodných prevádzkach.  

2/   Zakazuje sa v meste Vrbové predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje na 

všetkých verejných priestranstvách v katastrálnom území mesta Vrbové v čase od 06.00 

hod. do 24.00 hod.  
 

3/ Verejné priestranstvá na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné 

pozemky ako sú napr. : ulice, námestia, chodníky, parkoviská,  detské a školské ihriská, 

areály škôl, zariadenia slúžiace na pedagogickú a záujmovú krúžkovú činnosť 

mladistvých a maloletých, mosty, podchody, sídlisková zeleň, parky a parčíky, vodné 

toky a ich nábrežia, cintoríny,  autobusové  zastávky verejných dopravných 

prostriedkov, vestibuly a vstupné priestory verejnosti prístupných budov ich terasy a 

terasy ostatných obchodných a kancelárskych priestorov a pod.  

 

 

 

 

 



§ 3 

Oslobodenie od zákazu predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje 

 

Oslobodenie od zákazu predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje sa 

vzťahuje na:  

 

a) verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych, náboženských                      

      a mestských sviatkov, na ktorých organizovaní sa podieľa mesto Vrbové,  

b) športové podujatia organizované v areáli mestského športového štadióna, kde je  

      povolené predávať, podávať alebo požívať z alkoholických nápojov len pivo a víno,  

c) Silvestra v čase od 10.00 hod. a Nový rok  1.1. do 7.00 hod.,  

d) jarmoky organizované mestom, kde sa oslobodenie vzťahuje len na verejné 

priestranstvá určené na konanie akcie,  

e) letné terasy pri prevádzkach s platným povolením vydaným mestom Vrbové,  

f) rodinné oslavy – napr. svadbách v čase pol hodiny pred sobášom a pol hodiny po 

sobáši vonku pred budovou sobášneho miesta podľa miestnych tradícií (pred 

mestským úradom, pred kostolmi a pod.).   

 

 

§ 4  

Sankcie 

 

1/  Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, na ktorú sa 

vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v § 2 alebo § 3 tohto VZN, ktorá porušila toto 

VZN môže uložiť mesto Vrbové pokutu do 6 638 € 1).  

 

2/ Za porušenie zákazu podľa tohoto VZN môže mesto:  

a) plnoletej fyzickej osobe uložiť pokutu vo výške 33 € 2),   

b) mladistvej osobe uložiť pokutu vo výške 16,50 € 3) , 

c) v prípade maloletej osoby 4), podať na orgán sociálnoprávnej ochrany                         

a sociálnej kurately alebo súdu podnet na rozhodnutie o uložení výchovného 

opatrenia.10) 11)    

 

3/ Pokutu možno uložiť do dvoch rokov 5)  odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo 

povinnosť boli porušené. Pokuta je príjmom rozpočtu mesta. 

 

4/ Za porušenie zákazu podľa tohoto VZN nie je možné blokovo riešiť osoby 

požívajúce výsady a imunity podľa zákona a medzinárodného práva a taktiež  konanie 

poslancov Národnej rady SR.6) 

 

5/ Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 7) a 

v konaní o priestupkoch 8).  

 

6/ Pokutu uloženú v blokovom konaní do sumy 33 € ukladá a vyberá mestská polícia. 

 

 

§ 5 

Kontrola 

 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva mestská polícia, hlavný 

kontrolór a zamestnanec MsÚ na základe písomného poverenia primátora 9). 

 

 

 

 



 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové  bolo schválené uznesením MsZ                   

č. 77/IX/2011 dňa 29.9.2011 a nadobúda účinnosť 15 –tým dňom od jeho vyvesenia               

t.j.  odo dňa 18.10.2011. 

 

 

 

                                                                                              Ing. Ján Jánoška, v.r.                                                                                                      

                                                                                                primátor mesta  

 

 

 

 

 

1) § 13 ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

2) § 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

3) § 19 ods. 1, 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  

4) § 5 ods. 1, 2  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

5) § 20  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

6) § 9 ods. 1, 2  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

7) § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

8) § 51 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

9) § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

   10) § 37 z.č. 36/2005 Z.z. Zákona o rodine 

   11) § 12 ods. 1 Z.č. 305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej  

           kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 


