
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica  č. 54  

               o obmedzeniach a zákazoch pri predávaní, podávaní a požívaní alkoholických nápojov   
 
vydané v súlade s ustanovením  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a na základe  § 2 ods. 4 zákona  č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 
v znení neskorších predpisov  

                                                  

 

Článok 1  
Úvodné ustanovenie 

 

Toto    všeobecne záväzné    nariadenie (ďalej len VZN)  upravuje podmienky    obmedzenia alebo 
zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Senica.  
 
 

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.1) 

 
2. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto VZN považujú všetky miesta na území mesta Senica  
(ďalej len „mesto“), ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky, terasy, 
parkoviská, mosty, priechody, schody, parky, detské ihriská a trhoviská, pokiaľ nie sú vo vlastníctve 
iných právnických a fyzických osôb ako mesta (v zmysle § 4 ods.3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení). 
 
3.  Verejne prístupným miestom pre účely tohto VZN sú priestory staníc a zastávok, prímestskej a 
diaľkovej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, verejné WC, čerpacie stanice 
pohonných hmôt a cintoríny a pietne miesta na území mesta.  
 
4. Blízke okolie pre účely tohto VZN je priestor do vzdialenosti 20 metrov. 
 

 

Článok 3  
Obmedzujúce opatrenia  

 

1.Zakazuje sa  požívanie alkoholických nápojov od 02.01. do 30.12. v kalendárnom roku v čase od 
05.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa na všetkých verejných priestranstvách a  verejne 
prístupných miestach na území mesta Senica  okrem  priestorov mestom povolených letných terás, 
ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby 
a príležitostných mestom schválených predajných stánkov.   

   

2.Ďalej sa zakazuje podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov:  

a) v predajniach potravín, lahôdok a   ich blízkom okolí, ako aj v blízkom okolí nákupných stredísk 
(napr. LIDL, Kaufland , TESCO  , Family Center  a pod.); 

b) na autobusových zastávkach a nástupištiach a v ich blízkom okolí; na železničnej stanici a v jej 
blízkom okolí; 

c) v priestoroch detských ihrísk, športovísk, predškolských zariadení, školských zariadení a  v  blízkom 
okolí  týchto priestorov.    



Článok 4  
Kontrolná činnosť  

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN nariadenia vykonávajú: 
a) Mestská polícia,  
b) poverení zamestnanci mesta.  
  

Článok 5 

 Záverečné ustanovenia  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 54 o  obmedzeniach a zákazoch pri predávaní, 
podávaní a požívaní alkoholických nápojov bolo schválené uznesením MsZ v Senici č. 
12MsZ/2012/362 dňa 22.11.2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta, t.j. 10.12.2012.  

 

 

 
 

 

 

        RNDr. Ľubomír Parízek 

                  primátor mesta 
 

 

1) §1 zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a 
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov  

2) zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení predpisov  
 

 
 
 
 
 
 
VZN č. 54 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 22.11.2012, vyvesené na úradnej 
tabuli od 26.11.2012 do 10.12.2012, kedy toto VZN nadobúda účinnosť.  


