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Mestské zastupiteľstvo            Trenčín, 26.09.2018 
V Trenčíne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N á v r h   

  
VZN č.11/2018  

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov                                                       

 
 
 
 
Predkladá:     Návrh na uznesenie:  
 
Mgr. Richard Rybníček    na osobitnej prílohe  
primátor mesta                    
        
Spracovali:        
 
JUDr. Katarína Mrázová       
Mgr. Iveta Plešová                                                   
útvar právny       
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku MsZ v Trenčíne:      
-zasadnutie dňa 05.09.2018: komisia odporučila schváliť VZN 
 
 
Návrh   VZN   je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Trenčín na roky 2016 – 2022  s výhľadom do roku 2040 a Programom odpadového 
hospodárstva Mesta Trenčín.  
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 17.09.2018 
 
 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a   
 
 
      Obce a mestá majú v zmysle platnej legislatívy (zákon č.219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb v znení neskorších predpisov) právomoc prijímať VZN, ktorými môžu regulovať predaj, 
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov na svojich územiach. Konkrétne 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 a  
- 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.  
Zároveň obce a mestá môžu určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania 
alebo požívania alkoholických nápojov. (§ 2 ods. 4-6 zákon č.219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb v znení neskorších predpisov) . 
 
      Predkladané VZN upravuje zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach na celom území mesta Trenčín (t.j. v súlade s § 2 ods. 5 
citovaného zákona).  V článku 3 ods.2 navrhovaného VZN sú zároveň vymedzené výnimky, pri 
ktorých  tento všeobecný zákaz neplatí (t.j. v súlade s  § 2 ods. 6 citovaného zákona).  
 
      Mesto Trenčín v minulosti malo dvakrát prijaté VZN týkajúce sa problematiky podávania 
a požívania alkoholu (konkrétne VZN č. 5/2009 a VZN č.14/2014), ktoré po napadnutí 
protestom prokurátora mestské zastupiteľstvo zrušilo. Podstatou protestov prokurátora bolo, že 
mesto nemôže úpravy zákazu podávania a požívania alkoholu na pozemkoch nepatriacich do 
vlastníctva Mesta Trenčín. Od 1.4.2018 nastala zmena v zákone o obecnom zriadení, § 2b 
ods.1 obsahuje zákonnú definíciu verejného priestranstva, ktorá už neprihliada na vlastnícke 
vzťahy k pozemkom (§ 2b ods.1 zákona o obecnom zriadení – „Verejné priestranstvo je ulica, 
námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu 
na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak“). 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
schvaľuje  
 
VZN č.11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v zmysle predloženého 
návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Mesto Trenčín podľa § 6 ods. 1 zákona 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. 11/2018 
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 sú všetky verejné priestranstvá 2) nachádzajúce sa na území 
mesta Trenčín.  
 
3. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný 
zákon neustanovuje inak. 2) 

 
Článok 3  

Zákaz podávania alebo  požívania alkoholických nápojov a výnimky zo zákazu 
 
1.Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje: 
a) podávať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach vymedzených v čl.2 ods.2,3 
tohto VZN na celom území mesta Trenčín,  
b) 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 písm. a) a b)  neplatí: 
a) na čas od 31.decembra kalendárneho roka od 20.00 hod. do 1.januára kalendárneho roka do 
4.00 hod.,  
b) na športových  podujatiach, kde je dovolené podávanie a požívanie piva a vína,   
c)  na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach,  kde je dovolené podávanie a 
požívanie piva a vína 3),  
d) v priestoroch príslušným orgánom povolených terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských 
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby na území mesta Trenčín, 
e) na miestach, na ktorých sa konajú príslušné príležitostné trhy vymedzené VZN 4), 
f) v priestoroch oficiálnych ohnísk nachádzajúcich sa v lesoparku Brezina. 

 
Článok 4  
Sankcie  

 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok 5).  

 
2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie  sa posudzuje ako správny delikt, za ktorý mesto uloží pokutu  do 6 638 eur. 6) 

 
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. 11/2018 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26.09.2018 
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) § 2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3) § 2 ods.1 písm. a) bod 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 
4) § 6 písm. e) zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  
VZN č.7/2017, ktorým sa schvaľuje  Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané  na 
území mesta Trenčín 
5) § 48 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
6) § 27b ods.1.-2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  
 
 


