
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, 

o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na 

území mesta Spišská Nová Ves  

 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 2 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

vydáva 

  

všeobecne záväzné nariadenie,  

o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová 

Ves  

 

 

Úvodné ustanovenia 

§1 

Predmet a účel nariadenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje vymedzenie častí 

územia mesta Spišská Nová Ves, v ktorých je zakázané podávanie alebo požívanie 

alkoholických nápojov. 

 

2.  Účelom tohto VZN je úprava podmienok zákazu podávania a požívania 

alkoholických nápojov, v zmysle § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov“), z dôvodu ochrany verejného 

poriadku. 

 

Základné ustanovenia 

§ 2 

Základné pojmy 

 
1. Alkoholickými nápojmi sú v súlade s ustanovením § 1 zákona o ochrane pred 

zneužívaním  alkoholických nápojov liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré 

obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

2. Vyhradenými verejne prístupnými miestami na účely tohto nariadenia sú všetky 

miesta na území mesta Spišská Nová Ves, na ktoré má prístup široký okruh individuálne 

neurčených osôb, slúžiace k verejnému užívaniu. 

 

 

§ 3 

Zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov 

 
1. Zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje na vyhradených verejne 

prístupných miestach v meste Spišská Nová Ves ktoré sú vymedzené v grafickej prílohe 

a zozname ulíc, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia. 



 

 

§ 4 

Výnimky zo zákazu podávania a požívania alkoholických nápojov 
 

1. Mesto Spišská Nová Ves týmto ustanovuje výnimky zo zákazu podávania 

a požívania alkoholických nápojov, uvedených v § 3 tohto VZN, v prípade konania verejných 

podujatí organizovaných pri príležitosti štátnych, náboženských a mestských sviatkov, na 

ktorých organizovaní sa podieľa Mesto, v dňoch konania mestských kultúrnych akcií, ako 

najmä je Spišský trh, Trh ľudových remesiel, Dni mesta, Vianočné trhy a iné akcie 

organizované Mestom. 

 

2. Zákaz podľa tohto VZN sa nevzťahuje na verejne prístupné exteriérové priestory 

sezónnych posedení pred prevádzkami, ktoré poskytujú pohostinskú činnosť, namä počas 

letnej turistickej sezóny, zriadených súhlasom Mesta. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

§5 

Účinnosť nariadenia 

 
 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 bol zverejnený vyvesením na 

úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od xx. xx. 2015. 

 

 2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení na zasadnutí dňa 16. 12. 2015, pod č. ...................; všeobecne záväzné 

nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 17. 12. 2015 a nadobúda účinnosť 

dňom 1. 1. 2016. 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
    primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafická príloha 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A. Mickiewicza    Letná     Z. Nejedlého 

Agátová    Levočská    Za Hornádom 

B. Němcovej    Lipová     Za Šestnástkou 

Banícka    M. Gorkého    Zábojského 

Bezručova    Malá     Záborského 

Borodáčova    Markušovská cesta   Zámočnícka 

Borovského    Medza     Zimná 

Brezová    Mišíkova    Zvonárska 

Brusník     Mlynská    Železničná 

Česká     Moravská     

Čsl. armády    Mudroňova     

Drevárska    Nábrežie Hornádu     

Dubová     Nad Medzou    

Duklianska    Námestie SNP    

E. M. Šoltésovej   Novoveská cesta 

Elektrárenská    Obrancov mieru 

F. Hečku    Orlia 

F. Urbánka    P. Jilemnického 

Filinského cesta   Palárikova 

Fraňa Kráľa    Podskala 

Gaštanová    Potočná 

Gorazdova    Pri Vyšnej Hati 

Hrnčiarska    Puškinova 

Hurbanova    R. Jašíka 

Hutnícka    Radlinského 

Hviezdoslavova   Radničné námestie 

Chrapčiakova    Rastislavova 

I. Krasku    Rázusova 

I. Stodolu    Rybárska 

Ing. O. Kožucha   S. Chalupku 

Ing. Rojkoviča    S. Tomášika 

Ing. Straku    Sadová 

J. Bottu     Sládkovičova 

J. C. Hronského   Slnečné nábrežie 

J. Čajaka    Slobody 

J. Fabiniho    Slovenská 

J. Fándlyho    Stará cesta 

J. Hanulu    Starosaská 

J. Kostru    Stojan 

J. Matušku    Stolárska 

J. Wolkera    Strojnícka 

Jána Janského    Svätoplukova 

Javorová    Šafáriko námestie 

Jesenského    Šestnástka 

Kalinčiaka    Školská 

Kamenárska    Škultétyho 

Koceľova    Štefánikovo námestie 

Kolárska    Štúrovo nábrežie 

Kollárova    T. Vansovej 

Komenského    Tajovského 

Konrádova    Tehelná 

Kováčska    Tepličská cesta 

Krčméryho    Tkáčska 

Krížová    Topoľová 

Kukučínova    Trieda 1. mája 

Lesná     V. Nezvala 

Letecká     Vajanského 



Pripomienkovanie návrhu  

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 

 

o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území 

mesta Spišská Nová 

 

 
Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 30. 11. 2015. Týmto dňom 

začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 

pripomienky k návrhu č. 7/2015. 

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu: 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na 

adresu radnica@mestosnv.sk, alebo (lucia.baldovska@mestosnv.sk), alebo do zápisnice na 

adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie právne 

a sociálnych vecí, č. dverí 307. 

 Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 

musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 

prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

 

 

Spracovala: 

JUDr. Lucia Baldovská 
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