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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 7. 9. 2009. 

 

VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 30. 9. 2009. 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 15. 10. 2009. 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2009 

Mesta Nová Dubnica 
 

 

 

     Mesto  Nová Dubnica  na základe § 4 ods. 3 písm. h/ a n/ a § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 zákona č. 214/2009 Z.z., v y d á v a   pre územie 

mesta Nová Dubnica 

   

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

na území mesta Nová Dubnica 

 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky obmedzenia alebo 

zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Nová Dubnica 

a jeho cieľom je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce 

obyvateľov mesta, najmä detí a mládeže.  

 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Alkoholickými nápojmi sa na účely tohto VZN rozumejú liehoviny, destiláty, víno, 

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

2. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto VZN považujú všetky miesta na území 

mesta Nová Dubnica (ďalej len mesta), ktoré slúžia na verejné užívanie,  ako sú ulice, 

námestie, cesty, chodníky, terasy, parkoviská, priechody, podchody, schody, parky, 

detské ihriská, športoviská, trhoviská, areály predškolských a školských zariadení, 

sociálnych zariadení, zastávky autobusovej dopravy, verejné WC, cintoríny a ostatné 

miesta, ktoré sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať na 

území mesta. 

3. Blízke okolie pre účely tohto VZN je priestor do vzdialenosti 20 metrov. 
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Článok 3 

Obmedzujúce opatrenia 

 

1. Zakazuje sa: 

  

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich používanie: 

 

     1. osobám mladším ako 18 rokov, 

     2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 

     3. v zdravotníckych zariadeniach, 

         4. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína, 

     5. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov. 

 

b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie 

vodičom. 

 

c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným       

alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej 

premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.   

 

2. Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické 

nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške 

alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo 

psychotropných látok za účasti Obvodného oddelenia policajného zboru Nová 

Dubnica. 

 

3. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných 

zástupcov po 21,00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú 

alkoholické nápoje.  

 

4. Zakazuje sa predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov od 02.01. do 

30.12. v kalendárnom roku v čase od 05,00 do 03,00 hod. nasledujúceho dňa na 

všetkých verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach na území mesta 

Nová Dubnica. 

 

5. Zákaz uvedený v ods. 4 neplatí: 

 

a) pri verejných kultúrnych, spoločenských, športových, predajných a turistických 

podujatiach, na ktorých organizácii sa mesto podieľa, organizuje ich alebo na ich 

organizovanie vydalo súhlas, pre svadobčanov a svadobných hostí zúčastnených na 

obrade v blízkom okolí obradnej miestnosti a kostolov, 

b) v priestoroch mestom povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských 

prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, 

c) v riadnych obchodných prevádzkach s platným povolením predaja, umiestnených na  

verejných priestranstvách. 

 

6. V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách, najmä ak 

ide o organizované predajné, propagačné, kultúrne, športové, turistické a spoločenské 

podujatie je primátor mesta oprávnený udeliť výnimku z obmedzení uvedených 

v tomto nariadení na základe písomnej žiadosti. 
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Článok 4 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

 

1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú 

zákazy a obmedzenia uvedené v článku 3, ods. 1 písm. a/ a b/ tohto nariadenia, sú 

povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo 

oznámením umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde 

ich verejnosť nemôže prehliadnuť. 

 

2. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy 

uvedené v článku 3, ods. 1, písm. a/ v bodoch 1 a 5 je povinný odoprieť ich predaj 

alebo podanie osobe o ktorej má pochybnosť či spĺňa podmienku veku, kým ju 

nepreukáže.  

 

 

Článok 5 

Pokuty a iné sankcie 

 

1. Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, 

ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. 

a/ a b/, v článku 3, ods. 2 a článku 4 tohto VZN pokutu od 165,96 eura do 6638,78 

eura. 

 

2. Za porušenie zákazu v článku 3 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže mesto  uložiť 

zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur.  

 

3. Za porušenie zákazu v článku 3 ods. 2 mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej mesto 

pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné 

miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.  

 

4. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustí priestupku proti 

poriadku v správe a môže jej byť uložená pokuta do 33 eur.  

 

5. Na rozhodovanie o pokutách a iných sankciách sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. 

 

6. Výnos z pokút je príjmom mesta. 

 

 

 

 

Článok 6 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 

a)   mestská polícia, 

b)   poverení zamestnanci mesta. 
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Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

Všeobecné záväzne nariadenia mesta Nová Dubnica č. 6/2009 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov na území mesta Nová Dubnica bolo schválené MsZ v Novej Dubnici 

dňa 28. 9. 2009 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Šušaník 

primátor mesta 

 


