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N á v r h   

  
VZN č.14/2014  

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov                                                       

 
 
 
 
Predkladá:     Návrh na uznesenie:  
 
JUDr. Rastislav Kudla    Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
poslanec MsZ                    
      s c h v a ľ u j e   
Spracovali:        
 
JUDr. Katarína Mrázová    VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním   
Mgr. Iveta Plešová             alkoholických nápojov v zmysle predloženého                                      
útvar právny      návrhu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie Komisie kultúry a cestovného ruchu:   
 
-zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 16.06.2014 
 

Vyjadrenie Mestskej rady v Trenčíne:   
 

-zasadnutie sa uskutoční dňa 17.06.2014 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 13.06.2014 
 



 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  : 

 

      Mesto Trenčín malo prijaté všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN")  č. 5/2009 o 

ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktoré upravovalo podmienky zákaz predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta. K tomuto VZN  bol dňa 

23.05.2012 doručený protest prokurátora.  Prokurátor v proteste uviedol, že citované VZN je v 

rozpore s viacerými zákonmi (zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 

zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a  

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a navrhol predmetné 

všeobecne záväzné nariadenie zrušiť. Uvedený protest prokurátora Mestské zastupiteľstvo v 

Trenčíne prerokovalo na zasadnutí dňa 22.06.2012,  protestu vyhovelo  a zrušilo VZN č. 5/2009  

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

 

      Obciam a mestám boli zákonom udelené širšie právomoci v oblasti úpravy predávania, 

podávania a požívania alkoholických nápojov na  svojom území. Zákon č.219/1996 Z.z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov v § 2 ods. 4 umožňuje obciam 

a mestám 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.  V  § 2 

ods. 5 a 6 citovaného zákona je pre obce a mestá stanovená  možnosť  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 a tiež možnosť určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia 

predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov.  

 

      Z uvedeného dôvodu bol pripravený návrh predkladaného VZN, ktorý upravuje zákaz 

podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na celom 

území mesta Trenčín (t.j. je použitý § 2 ods. 5 a 6 citovaného zákona). V článku 3 ods.2 

navrhovaného VZN sú zároveň vymedzené výnimky, kedy tento všeobecný zákaz neplatí.  

 

 

 

 

 

 

 



     Mesto Trenčín podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe  § 2 ods. 5 a 6 zákona  č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb v znení neskorších predpisov  
 
 

v y d á v a 
 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2014 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov  

 
 

Článok 1  
Úvodné ustanovenie 

 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje zákaz podávania a požívania 
alkoholických nápojov a určuje výnimky zo zákazu podávania a požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Trenčín.  
 
  

Článok 2  
Základné pojmy  

 
 

1. Alkoholickými nápojmi podľa osobitného predpisu sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné 

nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.1) 

 
2. Verejne prístupným miestom na  účely tohto VZN sa považujú všetky miesta na území mesta 
Trenčín (ďalej len „mesta“), ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta verejnosti inak prístupné 
ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky, terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, tunely, priechody, 
podchody, nadchody, schody, parky, areály škôl a školských zariadení, detské ihriská, 
športoviská, trhoviská.  
 
3.  Verejne prístupným miestom na  účely tohto VZN sú aj priestory staníc a zastávok Železníc 
Slovenskej republiky, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej 
dopravy, verejné WC, čerpacie stanice pohonných hmôt a cintoríny a pietne miesta na území 
mesta.  
 
 

Článok 3  
Zákaz podávania alebo  požívania alkoholických nápojov a výnimky zo zákazu 

 
 
1.Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje podávať alebo požívať alkoholické nápoje 
na verejne prístupných miestach vymedzených v čl.2 ods.2,3 tohto VZN na celom území mesta 
Trenčín.   
 
2. Zákaz uvedený v ods. 1 neplatí: 
a) na čas od 31.decembra kalendárneho roka od 20.00 hod. do 1.januára kalendárneho roka do 
4.00 hod.,  
b)  pri verejných kultúrnych, spoločenských, telovýchovných,  športových  a turistických 
podujatiach,  na ktorých organizácii sa mesto podieľa, organizuje ich alebo na ich  
organizovanie vydalo súhlas,  
c) v priestoroch mestom povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských 
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby. 

 



Článok 4  
Sankcie  

 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok2), za ktorý 
môže byť uložená pokuta do 33 eur.  

 
2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie  sa posudzuje ako správny delikt3), za ktorý môže mesto  uložiť pokutu  do 6638 eur.  

 
3. Výnos z pokút je príjmom mesta. 
 
 

Článok 5  
Kontrolná činnosť  

 
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN  vykonáva Mestská polícia v Trenčíne.  
 
 

Článok 6  
Záverečné ustanovenia  

 
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2014 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 24.06.2014 
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Mgr. Richard Rybníček 
                   primátor mesta 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
1) §1 zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov  
2) § 48 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
3) § 13 ods.9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
predpisov  
 
 
 
 

 

 

 

 



 


