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Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec                 

č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania a požívania  

alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec 
 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 

a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a podľa § 2 ods. 4 až 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 vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec:  

 

 

Čl. I 

 

 

1. V čl. 1 ods. 1 sa slová „§ 2 ods. 4“ menia nasledovne: „§ 2 ods. 4 až 6“.  

 

 

2. V čl. 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zakázaný“ dopĺňajú slová „z dôvodu ochrany 

verejného poriadku“. 

 

 

3. Čl. 1 ods. 2 písm. b) znie:  

„územné a časové vymedzenie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,“. 

 

 

4. V čl. 1 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„určenie výnimiek zo zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, 

ktorý je ustanovený podľa tohto nariadenia.“. 

 

 

5. Čl. 2 ods. 2 znie:  

„Za vyhradené verejne prístupné miesta na účely tohto nariadenia sa považujú miesta 

v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec 
1
 (ďalej len „CMZ“) prístupné pre verejné 

využívanie a užívanie tretím osobám obvyklým spôsobom. 

 

Hranica CMZ je vymedzená ulicami:   

Fraštacká – Tolstého – Komenského – Starý rínok – Jesenského – Bernolákova –        

Slov. nár. povstania – Za poštou – Kpt. Nálepku – Podzámska – Michalská – Hollého – 

Pod Beranom – Nábrežie A. Hlinku. 

Vymedzenie CMZ je vyznačené v grafickej prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

nariadenia.“. 

 

                                                 
1
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 117/2010 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny 

Hlohovec 
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6. Čl. 3 ods. 1 znie: 

„Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na vyhradených verejne prístupných miestach, 

vrátane parku na ulici R. Dilonga, pohrebiska na Nitrianskej ulici a pohrebiska                

na Seredskej ulici v mestskej časti Šulekovo.“. 

 

 

7. V čl. 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 

hod. do 06.00 hod.“. 

 

 

8. V čl. 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00 

hod. do 06.00 hod.“. 

 

 

9. Za článok 3 sa vkladá nový článok 4, ktorý vrátane nadpisu znie: „ 

 

 

Výnimky zo zákazu 

 

 

Zakazujúce opatrenia podľa článku 3 tohto nariadenia sa nevzťahujú: 

 

a) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle príslušného 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec, ktorým sa upravujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hlohovec, 

 

b) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie dočasných 

pohostinských a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou 

prevádzkovou jednotkou, 

 

c) na verejné podujatia: 

- organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov, 

- na organizácii ktorých sa podieľa Mesto Hlohovec, 

 

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

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

oprávneným užívateľom takéhoto verejne prístupného miesta.“. 

 

 

Doterajšie články 4 až 6 sa označujú ako články 5 až 7. 

 

 

 

10. V čl. 5 ods. 2 sa slová „proti poriadku v správe podľa“ menia nasledovne: „podľa 

príslušných ustanovení“. 
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Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave 

zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec 

(ďalej len „tento dodatok k nariadeniu“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta 

Hlohovec dňa 24.10.2013.  

 

 

2. Tento dodatok k nariadeniu nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom         

od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

V Hlohovci, dňa ....................   

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Dvoran 

primátor mesta 
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Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012  

o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov             

na území mesta Hlohovec 

 

 

 

 

Hranica Centrálnej mestskej zóny Hlohovec 

Ortofotomapu dodal Geodis Slovakia, s.r.o., www.geodis.sk, Ortofotomapa © Eurosense, s.r.o., www.eurosense.sk 

 

http://www.geodis.sk/


Návrh Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave 

zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec 

 

 

 

1/3 

 

 

Dôvodová správa k návrhu Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec 
 

 

 Dňa 13.12.2012 bolo Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci prijaté Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec (ďalej len „toto nariadenie“). 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Hlohovec č. 102/2008 o obmedzení požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov   

na území mesta Hlohovec, ktoré bolo zrušené na základe podaného protestu prokurátora 

Okresnej prokuratúry Piešťany z dôvodu jeho nezákonnosti zistenej prokurátorom. Mestské 

zastupiteľstvo v Hlohovci dňa 08.11.2012 uznesením č. 88 vyhovelo uvedenému protestu. 

 

Ako reakciu na rušenie všeobecne záväzných nariadení obcí v tejto oblasti veľkým 

počtom obcí Slovenskej republiky v dôsledku podaných protestov prokurátorov príslušných 

okresných prokuratúr, Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 88/2013 (ďalej 

len „novela zákona“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 č. 219/1996 Z.z.“).  

 

Touto novelou zákona boli v § 2 zákona č. 219/1996 Z.z. doplnené nové odseky 5 a 6, 

na základe ktorých je v zmysle ods. 5 tohto ustanovenia obec oprávnená v záujme 

zabezpečenia verejného poriadku obmedziť alebo zakázať predávanie, podávanie a požívanie 

alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach bez časového obmedzenia. 

Zároveň v zmysle ods. 6 tohto ustanovenia je obec oprávnená určovať výnimky zo zákazu 

alebo obmedzenia predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovila 

podľa § 2 ods. 4 a 5 zákona č. 219/1996 Z.z. 

 

Prijatím novely zákona sa dala obciam možnosť odstrániť disproporcie                      

pri zabezpečení verejného poriadku v prijatých nariadeniach, keďže podľa predchádzajúcej 

právnej úpravy boli obce oprávnené prijatím nariadenia obmedziť alebo zakázať predaj, 

podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach iba 

v určitých hodinách alebo dňoch. Keďže nebolo možné obmedzenie na dobu neurčitú 

nepretržite počas celého roka na miestach vymedzených obcou nariadením, vznikal priestor 

v určitých hodinách počas dňa na narúšanie verejného poriadku požívaním alkoholických 

nápojov na verejných priestranstvách. 

 

Predchádzajúca právna úprava taktiež neumožňovala obciam určiť výnimky 

z ustanoveného zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických 

nápojov na území obce, čo bolo vyriešené doplnením vyššie uvedeného odseku 6 ako nového 

ustanovenia § 2 zákona č. 219/1996 Z.z. 

 

Na základe uvedených skutočností a v zmysle predmetnej novely zákona č. 219/1996 

Z.z. navrhujeme, aby Mesto Hlohovec prijalo Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012 o   úprave zákazu predaja, podávania a požívania 
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alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec (ďalej len „tento dodatok k nariadeniu“), 

a to hlavne z dôvodu možnosti účinnejšieho zabezpečenia ochrany verejného poriadku v 

meste. 

 

 V čl. 1 ods. 1 tohto dodatku k nariadeniu sú pridané čísla 2 odsekov § 2 zákona          

č. 219/1996 Z.z., ktoré boli doplnené novelou zákona. 

 

Čl. 1 ods. 2 písm. a) tohto dodatku k nariadeniu bol doplnený v zmysle novelou 

zákona pridaného nového ods. 5 § 2 zákona č. 219/1996 Z.z. (viď vyššie). 

 

Čl. 1 ods. 2 písm. b) tohto dodatku k nariadeniu bol upravený z dôvodu skutočnosti, že 

časové vymedzenie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov je 

v zmysle novely zákona potrebné už iba pre zariadenia spoločného stravovania a predajne 

potravín. 

 

 V čl. 1 ods. 2 tohto dodatku k nariadeniu sa dopĺňa nové písmeno c), keďže v zmysle 

novely zákona je možné určiť výnimky zo zákazu predaja, podávania alebo požívania 

alkoholických nápojov ustanovených v tomto nariadení. 

 

 Čl. 2 ods. 2 tohto dodatku k nariadeniu bol zmenený z dôvodu, že sme rozšírili pojem 

„vyhradené verejne prístupné miesta“ na miesta nachádzajúce sa v Centrálnej mestskej zóne 

Hlohovec (ďalej len „CMZ“). V súvislosti s vymedzením hranice CMZ vymenovaním ulíc 

tvoriacich túto hranicu bola doplnená grafická príloha ako neoddeliteľná súčasť tohto 

nariadenia. 

 

 Čl. 3 ods. 1 tohto dodatku k nariadeniu bol zmenený z dôvodu rozšírenia počtu 

vyhradených verejne prístupných miest na účely tohto nariadenia ohraničených hranicou 

CMZ, vrátane cintorínov oboch mestských častí a parku na ul. R. Dilonga, ktorý sa 

dlhodobejšie javí ako problematický v oblasti požívania alkoholických nápojov, a to v záujme 

ustanovenia zákonných možností v oblasti zabezpečenia ochrany verejného poriadku v meste 

príslušníkmi Mestskej polície Hlohovec. 

 

 V čl. 3 ods. 2 písm. b) a c) tohto dodatku k nariadeniu bolo vypustené časové 

vymedzenie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, keďže po novele 

zákona to na iných verejne prístupných miestach nie je potrebné ustanoviť, čo má za následok 

odstránenie úseku v čase, kedy zákaz nemusel byť dodržiavaný. 

 

 Za čl. 3 tohto dodatku k nariadeniu bol pridaný nový článok 4, ktorý ustanovuje 

výnimky zo zákazov ustanovených v čl. 3 nariadenia. K určeniu výnimiek oprávňuje obce     

§ 2 ods. 6 novely zákona. Pri predchádzajúcej právnej úprave určené výnimky zo zákazu boli 

pri podaných protestoch prokurátorov okresných prokuratúr považované za nezákonné, i keď 

z pohľadu obcí bolo udeľovanie výnimiek zo zákazu nevyhnutné. Uvedené výnimky             

zo zákazu považujeme za opodstatnené a potrebné pre zabezpečenie určených druhov podujatí 

a vydávanie povolení na osobitné užívanie verejného priestranstva pri konaní trhových akcií, 

jarmoku, zriadení letných terás a pod., aby sme ich povolením neprišli do rozporu                   

s prijatým nariadením mesta pri predaji, podávaní a požívaní alkoholických nápojov             

na vyhradených verejne prístupných miestach. 
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 V čl. 5 (v pôvodnom znení čl. 4) ods. 2 tohto dodatku k nariadeniu bola vykonaná 

zmena, aby bolo možné pri porušení tohto nariadenia uložiť pokutu aj podľa § 48 zákona      

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, keďže toto ustanovenie nepatrí 

medzi priestupky proti poriadku v správe. 

 

 

Návrh tohto dodatku k nariadeniu je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 

ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná. 

 

Návrh tohto dodatku k nariadeniu nebude mať vplyv na rozpočet Mesta Hlohovec. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme prijať tento dodatok k nariadeniu 

v predkladanom znení. 

 


