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VZN č. 3/2022 vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 06.09.2022 

VZN č. 3/2022 prerokované  a  schválené v MsZ dňa: 21.09.2022 

VZN č. 3/2022 bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa: 22.09.2022 

VZN č. 3/2022 po schválení nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom 

nie je ustanovený neskorší dátum účinnosti, t. j. dňa 07. 10.2022 

 

 

Mesto Vrbové 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 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a noviel v spojitosti s ustanovením § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 

 

v  y  d  á  v  a 

pre územie mesta Vrbové 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E 

č.  3/2022 
 

o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne 

prístupných miestach 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



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 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel v spojitosti s ustanovením § 2                  

ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

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

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 3/2022 

o zákaze používania 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 podávať alebo inak umožniť požívať alkoholické  nápoje 

pohostinským spôsobom (rozlievaním) v predajniach potravín a v  zariadeniach 

spoločného stravovania.  

2) V meste Vrbové sa zakazuje na všetkých verejných priestranstvách v čase od 06.00 hod.  

do 24.00 hod.  podávať alebo používať alkoholické nápoje. 

3) Verejné priestranstvá na účely tohto nariadenia sú všetky verejne 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 používať 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 organizovaní ktorých sa podieľa mesto Vrbové; 

b) športové podujatia organizované v areály 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 jarmoku; 

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

f) rodinné oslavy - napr. svadby v čase 30 minút pred sobášom a 30 minút po sobáši vonku 

pred budovou sobášneho miesta (pred mestským úradom, pred kostolom). 



§ 4 

Sankcie 

Za porušenie ustanovení tohto VZN budú uložené sankcie v zmysle platných právnych 

predpisov. Na rozhodovanie o sankciách sa vzťahujú platné právne predpisy o správnom 

konaní a konaní o priestupkoch. 

 

§5 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto VZN sa spravujú príslušnými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta Vrbové 

15 dní pred rokovaním MsZ, na uplatnenie pripomienok k návrhu dňa 06.09.2022. 

3) VZN bolo schválené MsZ dňa 21.09.2022 Uznesením č. 101/IX/2022 a nadobudne 

účinnosť 07.10.2022.  Nariadenie po schválení bolo vyvesené dňa  22.09.2022. 

4) Všetky zmeny a doplnky VZN podliehajú schváleniu Mestského zastupiteľstva                       

vo Vrbovom. 

5) Nadobudnutím  účinnosti  tohto VZN sa ruší doterajšie VZN č. 6/2011 o zákaze požívania 

alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.  

 

 

Vo Vrbovom, dňa: 21.09.2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Dott. Mgr. Ema Maggiová 

                                                                                                              primátorka mesta 

 


