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č. 1/2021 
 

o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach na území mesta Nováky. 
 

Mesto Nováky v zmysle §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 2 ods. 5a 6zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb a v zmysle § 4ods. 3 písm. n)a § 4ods. 5 písm. a)bod 5. zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Nováky č. 1/2021 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území mesta Nováky. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa verejne prístupným 

miestom rozumie každé verejné priestranstvo nachádzajúce sa na území Mesta Nováky (ďalej 

len „mesto“).   

 
 



2 

 

Článok 2 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

 
Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na verejne 

prístupných miestach.   

 

 

Článok 3 

Výnimky zo zákazu požívania alkoholických nápojov 

 
 

Zákaz požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach podľa článku 2 tohto VZN 

neplatí: 

 
a) dňa 31.12. kalendárneho roka v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.,                     

b) dňa 01.01. kalendárneho roka v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.,                       

c) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, kde je dovolené požívanie 

alkoholických nápojov,                                                                                              
d) na verejných športových podujatiach, kde je dovolené požívanie alkoholických nápojov,                                                                                                    

e) v priestoroch príslušným orgánom povolených terás, ktoré sú súčasťou prevádzok 

slúžiacich na podnikanie v pohostinskej činnosti, počas ich prevádzkového času,                                                                                                   

f) v priestoroch príslušným orgánom povolených terás, ktoré sú súčasťou prevádzok 

slúžiacich na podnikanie v inej ako pohostinskej činnosti, počas ich prevádzkového času, kde 

je dovolené požívanie alkoholických nápojov,                                    

g) na trhových miestach počas ich prevádzkového času. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

 
(1) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15. 04. 2021 

(2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novákoch dňa 24. 03. 2021 

uznesením č. 550/2021. 

 

 

Zverejnené:  09. 03. 2021                              Schválené:  24. 03. 2021 

 

Vyhlásené:   31. 03. 2021                                  Účinnosť:  15. 04. 2021 

 

 

 

 

                                         Ing. Dušan Šimka 

                                                                                     primátor mesta 
 


