
 
 

M E S T O     P E Z I N O K 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  10/2017 o zákaze používania  

alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach 

  

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 4, ods. 5, ods. 6 zákona č. 

219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a 

prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších právnych predpisov sa dňa 

29.06.2017 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2017 o zákaze používania 

alkoholických nápojov na vymedzených verejných miestach (ďalej len ako  „VZN“): 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

  

 

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

a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 
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2. Verejne prístupným miestom sa na účely tohto VZN považuje každé miesto verejne 

prístupné, ktoré možno obvyklým spôsobom používať a ktoré je v správe alebo vlastníctve 

mesta Pezinok.  

 

 

                                                             § 2  

Zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov a výnimky zo zákazu 

 

 

1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje podávať alebo požívať alkoholické 

nápoje na verejne prístupných miestach na celom území mesta Pezinok. 

 

2. Zákaz uvedený v ods. 1 neplatí: 

 

a) na čas od 31.12. príslušného kalendárneho roka, a to od 20.00 hod., do 01.01. 

nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 02.00 hod., 

b) pri verejných kultúrnych, spoločenských, telovýchovných, športových 

a turistických podujatiach, na ktorých organizácii sa mesto Pezinok podieľa alebo 

ich organizuje,  

c) v priestoroch terás, povolených mestom Pezinok, ktoré sú súčasťou 

podnikateľských prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, 

d) pri podujatiach, pri ktorých je to dovolené priamo zákonom a to v rozsahu tohto 

zákonného povolenia. 
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§ 3 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia v Pezinku.   

 

2. Porušenie povinnosti uloženej v tomto VZN fyzickou osobou sa považuje za priestupok. 
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3. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou 

osobou sa považuje za správny delikt. 
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§ 4 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších právnych predpisov. 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta 

Pezinok. 

 

3. Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 

Mestskom úrade v Pezinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 

2 napr. § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 

3 § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

4 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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primátor Mesta Pezinok 
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