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Mesto Hurbanovo sa v súlade s § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení o obmedzení a  zákaze predaja, podávania a požívania  

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach vydáva: 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 125 
o obmedzení a  zákaze predaja, podávania a požívania  alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach  

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je 

obmedziť a zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie a požívanie 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Hurbanovo, v súlade 

s ustanovením § 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. 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Alkoholickými nápojmi sa na účely tohto nariadenia rozumejú liehoviny, destiláty, 

víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu1. 

 

(2) Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia sú verejné priestranstvá, 

priestory vlakovej stanice a zastávok autobusovej dopravy, predajne potravín, 

zariadenia rýchleho občerstvenia, špecializované predajne vína (vinotéky), čerpacie 

stanice pohonných hmôt, cintoríny a pietne miesta na území mesta.  

 

(3) Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta na území 

mesta Hurbanovo (ďalej len „mesta“), ktoré slúžia na verejné užívanie vopred 

neobmedzenému okruhu užívateľov, a to ulice, námestia, cesty, chodníky, parkoviská,  

schody, parky, detské ihriská, bagroviská a všetky ostatné priľahlé plochy k uvedeným 

miestam bez obmedzenia vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní obce, ak osobitný 

zákon neustanovuje inak. 

 

§ 3 

Obmedzujúce a  zakazujúce opatrenia 

 

(1) Zakazuje sa v dňoch od 02.01. do  30. 12. v kalendárnom roku v čase od 05.00 hod. 

do 03.00 hod. nasledujúceho dňa požívanie alkoholických nápojov na všetkých verejne 

prístupných miestach na území mesta. 

(2) Zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach určených v čl. 2 tohto VZN sa nevzťahuje na:  

a) vonkajšie sezónne sedenia (letné terasy) popri hlavnej prevádzkarni alebo 

reštaurácii, výnimke zo zákazu nepodliehajú sedenia a parkoviská na 

benzínových čerpadlách, 

b) reštauračné a stravovacie zariadenia, vinárne, vínne pivnice a ostatné zariadenia 

vyhradené na priamu konzumáciu jedál a nápojov,  

                                                           
1 § 1 zákon č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien a doplnkov 
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c) na miesta, na ktorých sú organizované verejné podujatia pri príležitosti konania 

spoločenských, kultúrnych a športových akcií, na ktorých organizácii sa podieľa 

mesto Hurbanovo,  

d) na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na inak verejne prístupných miestach s 

tým, že takéto neverejné podujatie musí byť odsúhlasené vlastníkom, resp. 

oprávneným užívateľom takéhoto verejne prístupného miesta. 

(3) Zakazuje sa s ohľadom na školské vyučovanie, výchovný a vzdelávací proces detí a 

žiakov v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod. podávanie 

a požívanie alkoholických nápojov v areáloch škôl a školských zariadení a v ich 

samotnom bezprostrednom okolí na verejne prístupných miestach. Zákaz podávania 

alebo požívania alkoholických nápojov sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta 

nachádzajúce sa v  samotnom bezprostrednom okolí škôl a školských zariadení 

uvedených  v   § 3 ods. 2 tohto nariadenia. Zákaz podávania alebo požívania 

alkoholických nápojov na týchto  miestach  sa nevzťahuje ani pri príležitosti konania 

spoločenských a kultúrnych, športových a iných akcií, ktoré usporiada škola, školské 

zariadenie alebo organizácia, združenie alebo iný subjekt s povolením a schválením 

riaditeľom školy.  

 

§ 4 

Kontrola  

 

   Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Hurbanovo. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenia Mesta Hurbanovo bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Hurbanove pod č. 427-1/2017-MZ dňa 14.09.2017. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 

vyhlásenia uverejnením na úradnej tabuli Mesta Hurbanovo. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ildikó Basternák 

primátorka mesta 
 


