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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada:
I.

berie na vedomie
VZN 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
VZN 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
VZN 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
VZN 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

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
Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. h) a i), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 toto
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných
verejne prístupných miestach v Meste Prievidza (ďalej len „VZN“).

§1
Predmet úpravy
1. Všeobecne platné obmedzenia a zákazy predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov upravuje všeobecne záväzný právny predpis. 1
2. Toto VZN ustanovuje ďalšie obmedzenia a zákazy predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území Mesta Prievidza. 2

§2
Úvodné ustanovenia
Toto VZN :
1. územne vymedzuje časti územia Mesta Prievidza, v ktorých je obmedzený alebo
zakázaný predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov,
2. časovo vymedzuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov
v zariadeniach spoločného stravovania, obchodných prevádzkach alebo na iných
verejne prístupných miestach.

§3
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa rozumejú :
1

zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
2
§ 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

a) alkoholickými nápojmi liehoviny, destiláty, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako
0,75 objemového percenta alkoholu3.
b) zariadeniami spoločného stravovania tie zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie
služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na
pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb,
zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych
zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym
občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a
na zotavovacích a iných hromadných podujatiach4,
c) obchodnými prevádzkami prevádzkarne, v ktorých prevádzkovateľ ponúka na predaj
alebo predáva potraviny5,
d) verejne prístupnými miestami všetky miesta, priestory a plochy na území Mesta
Prievidza vrátane mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec, ktoré
slúžia verejnému užívaniu.

§4
Zákazy a obmedzenia predaja podávania a požívania alkoholických
nápojov
1. Zakazuje sa podávať alebo požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach v
nasledovnom územnom určení :
a) sektor B : Časť Zapotôčky od Ul. Ľ. Ondrejova (strana k Zapotôčkom), od ľavého
brehu rieky Nitra k ul. Nábrežná (k Ul. I. Krasku), Rad L. N. Tolstého po žel. trať, J.
Bendíka, J. Okáľa, J. Matušku, J. Fándlyho, Sad D. Tatarku, P. J . Dobšinského, A.
Bednára, A. Mišúta, E. M. Šoltésovej, J. Francisciho, po Ul. I. Krasku (strana
k Zapotôčkom)
b) sektor C : Časť Píly od Ul. I. Krasku (strana k časti Píly), od ľavého brehu rieky
Nitra k ul. Olympionikov, Nábrežná, M. Falešníka, Átriová, Š. Závodníka, R. Jašíka,
J. Červeňa, J. G. Tajovského, Májová, T. Milkina, J. Kollára, Tenisová, Za depom, po
Ul. Bojnická cesta (strana k Zapotôčkom)
c) sektor D : Časť Píly od Ul. Bojnická cesta (vľavo v smere na Bojnice), od ľavého
brehu rieky Nitra vrátane Mestského parku k ul. Riečna, Úzka, Zadná, Stredná,
Priechodná, S. Chalupku, Š. Králika, Bjornsona, F. Madvu, D. Krmana, D. Kubíka,
Námestie J. C. Hronského, Trhová, Pauleho, Svätoplukova, Krajná, Duklianska, Ľ.
Štúra, A. Sládkoviča (strana k časti Píly), po Ul. M. R. Štefánika (vpravo v smere na
Bojnice)
d) sektor E: Časť Píly od Ul. M. R. Štefánika (vľavo v smere na Bojnice), Garbiarska,
Klampiarska, Súkenícka, Obuvnícka, Sklenárska, Tkáčska, A. Rudnaya, Sadová, Š.
Baniča, A. Stodolu, Okružná, Malookružná, Priama, S. Chalupku, J. Murgaša,
Banícka, J. Škopca, J. Siváka, J. Palkoviča, Bjornsona, Tichá, malá, A. H. Gavloviča,
P. Benického, Súbežná, Vnútorná, Gorazdovo nábrežie, Mierové námestie
e) sektor A : Časť Nové Mesto od Ul. J. Palárika, Urbánkova, J. Roháča, P. J. Šafárika,
M. Rázusa, L. N. Jégeho, Šulekova, I. Bukovčana, J. M. Hurbana, A. Žarnova, J. I.
Bajzu, po Ul. Ľ. Ondrejova a Ul. Mliekarenská (strana k Novému Mestu), časť Ul.
Nedožerského cesta po časť Hornonitrianskej cesty (strana k Novému Mestu)
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§ 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
4
§ 26 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
5
§ 2 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

f) sektor I : Časť Žabník od Ul. T. Vansovej (smerom k Žabníku), Železničiarska,
Staničná, Kvetná, Krátka, Traťová, Nová, Záhradnícka, Športová, Stavbárov, Lúčna,
Necpalská cesta po Ul. Mliekarenská (v smere na Žabník)
g) sektor K : Časť Sídlisko Mládeže + Staré Mesto + Stred od Nábrežia sv. Metoda
(smerom k Stredu, Sídlisku Mládeže), Šumperská, Bakalárska, G. Švéniho, M. Mišíka,
Košovská cesta, J. Hollého, M. Hodžu, Rastislavova, Námestie slobody, Pribinovo
námestie, Š. Moyzesa, Kláštorná, Hviezdoslavova, Hlinku, Nová, T. Vansovej
a Matice slovenskej (smerom k stredu), po stanicu SAD
h) sektor G : Časť Dlhá ulica od Ul. Matice slovenskej (vpravo smere na Martin), Dlhá
vrátane parku Skotňa, Škarvana, Záhradnícka, Vinohradnícka, Cesta Pod skalou,
Nádvorie, Nábr. sv. Cyrila, po Ul. Mariánska (vpravo v smere na Ul. Novackého)
i) sektor F : Časť Priemyselná zóna + Piesky od Nábrežia J. Kalinčiaka, Ul. Garážová,
Priemyselná, Teplárenská, Strojárska, Skladová, Moštenická, Poľnohospodárov,
Cígeľská cesta, Vlčie kúty, Vápenická, Nadjazdová, Kukučínova, Podjavorinskej,
Východná, Nábrežie A. Kmeťa, Sitnianskeho, Hasičská, Malolehotská,
Veľkolehotská, Vápenická, Židovský cintorín, po Ul. Lehotská cesta
j) sektor J : Časť Čierne mesto + IBV Kopanice od Ul. Necpalská cesta (smerom
k IBV Kopanice), Mariánska (smerom k Čiernemu mestu), Jesenského, Hrnčiarska, B.
S. Timravy, Medzibriežková, A. S. Puškina, Veterná, Majerníkova, Partizánska,
Rovná, Koncová, Povstalecká, Záborského, Medveckej, Odbojárov, Jánošíkova, M.
Benku, Bottova, J. Alexyho, Skrytá, Kuzmányho, J. Gramantíka, S. Mečiara, Ul.
Včelárska ( v smere na IBV Kopanice), K. Novackého ( v smere na IBV Kopanice),
V. Clementisa ( v smere na IBV Kopanice), po Ul. Energetikov
k) sektor H : Časť Kopanice od Ul. Energetikov, Mojmírova, Koceľova, A. Bernoláka,
V. Benedikta, M. Gorkého, Makovického, Na Karasiny Nad terasami, K. Novackého,
V. Clementisa, Bôrová, Jasenová, Jedľová, Rakytová, Buková, Smreková, Lipová,
Dubová, až po Lesopark
l) sektor CH : Časť Kopaničky + Necpaly od Ul. V. Clementisa (v smere k Necpalom),
Včelárska, , Ul. Malonecpalská, Veľkonecpalská, Poľná, Pod horou, Na Záhumní,
Hornonitrianska cesta (po železničné priecestie), Ul. Urbárska, Kútovská, Gazdovská,
Majerská, Dúbravská, Snežienková, Nezábudková, Fialková, Astrová, Konvalinková,
Narcisová Tulipánová, Klinčeková, Slnečná, Na Stráňach, po Ul. Nedožerská cesta (v
smere k Necpalom)
m) Časť Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec v priestore Domu kultúry a vo
vzdialenosti do 100 m od neho
n) v priestoroch zastávok verejnej pravidelnej autobusovej dopravy a vo vzdialenosti do
100 metrov od ich začiatku a konca,
o) v areáloch objektov tvoriacich sústavu škôl6 a vo vzdialenosti do 100 metrov od nich,
p) na cintorínoch a iných pietnych miestach a vo vzdialenosti do 100 metrov od nich
q) v priestoroch detských ihrísk a športovísk.
2. Grafické a mapové vymedzenie dotknutých územných častí určených v ods. 1 tvorí
Prílohu č. 1-13 tohto VZN.
3. Zákaz podávať alebo požívať alkoholické nápoje podľa ods. 1 platí v dňoch pondelok až
nedeľa kalendárneho roka v čase od 07.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho kalendárneho
dňa.
4. Zakazuje sa predávať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach v nasledovnom
územnom určení :
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§ 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

a) v zariadeniach spoločného stravovania, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 20
metrov od objektov tvoriacich sústavu škôl6 pre osoby maloleté a mladistvé do 18
rokov,
b) v priestoroch zastávok verejnej pravidelnej autobusovej dopravy,
c) na cintorínoch a iných pietnych miestach,
d) na miestach dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov,
e) v priestoroch detských ihrísk a športovísk.

§5
Osobitné ustanovenia
1. Zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
určených v § 4 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje na:
a) povolený záber verejného priestranstva formou exteriérového sedenia alebo terás,
resp. obdobných zariadení poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské
služby,
b) trhové akcie a jarmoky organizované Mestom Prievidza a akcie s vopred udeleným
súhlasom Mesta Prievidza, a to len na verejne prístupných miestach presne určených
Mestom Prievidza,
c) podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov na ploche Námestia slobody
v dňoch 31.12. v čase od 22.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa,
d) Primátor Mesta Prievidza môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové
povolenie požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach určených
v § 4 ods. 1 tohto VZN, najmä ak ide o organizované predajné, propagačné alebo
obchodné spoločenské podujatia.

§6
Kontrolná činnosť
Na kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení:
a) poslanci mestského zastupiteľstva,
b) hlavný kontrolór,
c) poverení zamestnanci mestského úradu,
d) príslušníci mestskej polície.

§7
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou bude kvalifikované a postihované ako
priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za
priestupok môžu príslušníci MsP uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie bude kvalifikované ako správny delikt, za ktorý môže obec podľa § 13 ods.
9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.

§8
Záverečné ustanovenia
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Prievidzi dňa 31. 5. 2011 a bolo schválené uznesením č.... /2011. Toto všeobecne záväzné
nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradných tabuliach mesta
Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

