
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŢILINA 
 

č. 15/2012, 
 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  
 

Mesto Ţilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1  zákona SNR 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 zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, vydáva 

toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov 

 

Článok 1 

Účel a rozsah úpravy 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vykonať niektoré ustanovenia 

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

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) vymedzenie častí územia Mesta Žilina, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný 

predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov, 

b) časové vymedzenie predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

1. Za vyhradené verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa považujú zóny, vymedzené podľa ohraničenia v grafickej prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

Článok 3 

Ďalší zákaz poţívania alkoholických nápojov 

1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje
1
 na vyhradených verejne prístupných miestach 

vrátane verejne prístupných vestibulov staníc a zastávok Železníc Slovenskej republiky, 

podchodu železničnej stanice Žilina a  priestorov vonkajších nástupíšť a autobusových 

zastávkach, a to v čase od 10:00 do 24:00 hod. a od 00:00 do 08:00 hod. s výnimkou letných 

terás, pohostinských a reštauračných zariadení na to určených. 

2.  Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na miesta, na ktorých sú organizované verejné 

podujatia pri príležitosti konania spoločenských akcií, na ktorých organizácii sa podieľa 

Mesto Žilina. 

Článok 4 

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

protialkoholických záchytných izieb 



Osobitné ustanovenia 

1.  Ustanovenia čl. 3 sa nevzťahujú na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na inak 

verejne prístupných miestach s tým, že takéto neverejné podujatie musí byť odsúhlasené 

vlastníkom, resp. oprávneným užívateľom takéhoto verejne prístupného miesta.  

Článok 5 

Kontrola dodrţiavania  

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú : mestská polícia (pri kontrole je 

príslušník mestskej polície oprávnený použiť prístroj na zisťovanie alkoholu v nápojoch), 

poverení zamestnanci Mesta Žilina a orgány poverené primátorom mesta.  

 

 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenia 

      

1. Ruší sa VZN č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa 18.06.2012. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta, t. j. 10.07.2012. 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

                           primátor 



Príloha č. 1 

 

Grafické vymedzenie zón vyhradených verejne prístupných miest podľa čl. 2 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia (v originály modrou farbou ) : 

 

 

 

 

 

 


