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 Dôvodová správa 
k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia me sta Prievidza  
č. 128/2012,  ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011 

o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoho lických nápojov 
v zariadeniach spolo čného stravovania, v obchodných prevádzkach a na 

iných verejne prístupných miestach v meste Prievidz a 
 
V marci 2012 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry 

Prievidza podaný podľa § 22 a § 25 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z.n.p. proti 

VZN č. 115/2011 zo dňa 31.05.2011. Predmetný protest bol za účasti námestníčky 

okresného prokurátora prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 24.04.2012 s tým, že bolo 

prijaté uznesenie č. 106/12, ktorým MsZ protestu prokurátora vyhovelo a uložilo právnej 

kancelárii mesta pripraviť návrh na zrušenie VZN č. 115/2011 schváleného uznesením č. 

144/11. Z dôvodu, že všeobecne záväzné nariadenie môže byť z procesného hľadiska 

zrušené len formou nariadenia, právna kancelária mesta pripravila návrh na jeho 

zrušenie, ktorý je zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli  mesta a zverejnený na 

internetovej stránke mesta od 08.06.2012 do 25.06.2012.  

Na základe uvedeného predkladáme vypracovaný návrh nariadenia a návrhy uznesení: 

 

                          

N Á V R H 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa 
zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach sp oločného stravovania, 

v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístup ných miestach 
v meste Prievidza 

 

 
Schválené d ňa:  26.06.2012 
Účinnos ť od:   

 
Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
                                          

vydáva 
   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 128/2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach 
a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza 
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§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Všeobecne   záväzné   nariadenie   mesta  Prievidza č. 115/2011  o podmienkach predaja,    
    podávania  a  požívania  alkoholických  nápojov  v zariadeniach   spoločného  stravovania,  

v obchodných prevádzkach a na   iných  verejne prístupných miestach v meste Prievidza 
bolo napadnuté  protestom    prokurátora    Okresnej   prokuratúry   Prievidza   z   dôvodu   
jeho nezákonnosti.   Mestské   zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením   č.  106 zo dňa 
24.04.2012 vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 182/11-15 zo dňa 28.02.2012. 

 
2. Účelom   tohto  všeobecne   záväzného   nariadenia je zrušenie  napadnutého Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 115/2011.   
 
 

§ 2 
Zrušovacie ustanovenie 

 
1. Zrušuje   sa   Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Prievidza č. 115/2011 

o podmienkach predaja,   podávania  a  požívania   alkoholických   nápojov   v    
zariadeniach  spoločného stravovania,  v obchodných prevádzkach  a  na   iných  verejne 
prístupných miestach v meste Prievidza.  

 
 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo  v Prievidzi 

dňa  26.06.2012 a schválilo ho uznesením č. xxx/2012. 
2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na 
internetovej stránke mesta Prievidza od 08.06. 2012  do 25.06. 2012. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia 
na úradnej tabuli mesta  Prievidza ..........2012. 

4. Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na internetovej 
stránke mesta  www.prievidza.sk  

 
 
 

  
V Prievidzi dňa 26.06.2012 
                                                                                  JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 
                                                                                            primátorka mesta 
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Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada  

 

I.   berie na vedomie: 

     návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje 

VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach 

a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza;  

 

II.  odporúča – neodporúča MsZ: 

     schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa 

zrušuje VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach 

a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo   

 

I. berie na vedomie: 

   návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje 

VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach 

a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza;  

 

II. schvaľuje – neschvaľuje:    

    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 128/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta 

Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných 

verejne prístupných miestach v meste Prievidza.  

    

 

V Prievidzi dňa 14.06.2012 
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