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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o obmedzení a zákaze podávania a požívania 

alkoholických nápojov na území mesta Trebišov. 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora  

 

V Trebišove 04.06.2019 

 

 

 

 

                                                                                                                  PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                               primátor 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

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

znení (ďalej len „zákon č. 219/1996 Z. z.“) môžu obce 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.  

 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z.  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.  

 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 6 zákona č. 219/1996 Z. z.  obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo 

obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovili podľa 

odsekov 4 a 5.  

 

Najmä z dôvodu ochrany verejného záujmu, využívame vyššie uvedené splnomocňovacie 

ustanovenia a navrhujeme formou VZN upraviť podávanie a požívanie alkoholických nápojov na 

území mesta. 

 

Pokiaľ ide o splnomocňovacie ustanovenie v § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z., navrhujeme zákaz 

podávania a požívania alkoholických nápojov v predajniach potravín na ul. M. R. Štefánika, 

Komenského a Slov. nár. povstania. Podľa § 10 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR 

a Ministerstva zdravotníctva SR z 12.4.2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 

Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie 

a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj 

tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín zákonodarca definuje 

predajne potravín ako trvalé zariadenia, ktoré sa zriaďujú najmä ako samoobslužné nákupné 

predajne,  predajne s rozličným tovarom a špecializované predajne, ako sú najmä predajne mäsa, 

predajne lahôdok a predajne cukrárskych výrobkov. 

 

Pokiaľ ide o splnomocňovacie ustanovenie v § 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z., navrhujeme 

definíciu iných verejne prístupných miest, na ktorých navrhujeme zákaz podávať a požívať 

alkoholické nápoje.  

 

Zároveň v bode 4.2. návrhu VZN využívame možnosť určiť výnimky z vyššie uvedených 

obmedzení.   

 

 

V Trebišove 04.06.2019 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 31.05.2019  

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa................  

VZN schválené dňa.................uznesením č. ...............  

VZN vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa .............. 

VZN zvesené z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa ................ 

VZN nadobúda účinnosť dňa  ................ 

 

 

 

.../2019 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území 

mesta Trebišov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 2 ods. 4, 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 uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom  nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom tohto VZN je upraviť obmedzenia podávania a požívania alkoholických nápojov na miestach 

určených týmto nariadením, a to s cieľom zabezpečiť ochranu verejného poriadku.  

 

Článok 2 

Základné ustanovenie 

 

2.1. Na účely tohto VZN sa za alkoholické nápoje považujú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné 

nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

2.2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 

obmedzenia (najmä chodníky, detské ihriská, sídlisková zeleň, verejné WC, autobusové 

zástavky, podchody, školské a predškolské zariadenia, autobusová stanica, železničná stanica, 

parkoviská, úradné budovy a inštitúcie, priestory pred obchodmi, pietne miesta, areál cintorína, 

kultúrne a historické pamiatky, areál zdravotníckych zariadení a pod.), ktorý bez ohľadu na 

vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie ( ďalej iba „verejne prístupné miesta“). 

Článok 3 

Zákaz podávania a požívania  alkoholických nápojov 

v predajniach potravín 

 

3.1. Zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje v predajniach potravín nachádzajúcich sa na 

území mesta Trebišov na ul. M. R. Štefánika, Komenského a Slov. nár. povstania v dňoch od 

02.01. do 30.12. príslušného kalendárneho roka a to v čase od 05.00 h do 24.00 h. 
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Článok 4 

Zákaz podávania a požívania  alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach 

 

4.1. Zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach podľa 

odseku 2.2. tohto VZN. 

 

4.2. Mesto Trebišov určuje  výnimky z tohto zákazu takto : 

Zákaz uvedený v predchádzajúcom odseku 4.1. sa nevzťahuje na  

a) trhy, jarmoky a iné podujatia organizované mestom Trebišov alebo organizované 

s podporou mesta Trebišov, 

b) na riadne zriadené letné terasy prislúchajúce k podnikateľským prevádzkam poskytujúcim 

pohostinské a reštauračné služby na území mesta Trebišov, 

c) dni 31.12. a 01.01. v príslušnom kalendárnom roku. 

 

Článok 5 

Kontrola a sankcie 

 

5.1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia Trebišov. 

 

5.2. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak poruší toto 

VZN.  

 

5.3. Za správny delikt podľa odseku 5.2. mesto uloží pokutu do 6 638 eur.  

 

5.4. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce. 

 

5.5. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je podľa § 48 zákona o priestupkoch priestupkom proti 

verejnému poriadku, za čo môže byť uložená pokuta do výšky 33 eur. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa .......... uznesením č. .......... 

 

6.2. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa .......... 

 

 

 

  

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 


