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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __/2022 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. schváliť 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie č. ___/2022 o úprave podmienok predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

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

a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, uverejnená pod č. 88/2013, 

priniesla pre obce možnosť obmedziť alebo zakázať, z dôvodu ochrany verejného poriadku, 

podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach 

a to aj počas celého roka a nepretržite. Do tejto novely mali obce možnosť upraviť si túto 

otázku len vymedzením konkrétneho časového rámca, v ktorom obmedzili či zakázali 

podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov.  

Vzhľadom k tejto zákonnej možnosti má mesto Žilina vymedzený zákaz na konkrétny čas 

počas dňa a skutočne v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod., kedy sa alkohol môže požívať na 

verejne prístupných miestach legálne. Rovnako aj iné obce mali problém, že niektorý čas bolo 

požívanie alebo podávanie nápojov povolené a obec to nemohla zmeniť ani cez VZN, lebo 

v nej mohli určiť len presný čas, kedy sa zákaz mal uplatňovať, ale nemohli zákaz aplikovať 

na celý deň. Novela 88/2013 tento problém vyriešila, a preto je na mieste prijať nové VZN.         

V súčasnosti platné VZN sa odvoláva na § 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb. Novelizácia zákona priniesla zmenu číslovania odstavcov a problematiku 

implementovala do §-u 5, podľa ktorého „ obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo 

v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany 

verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne 

prístupných miestach.“ 

Iniciatíva na prijatie nového VZN vychádza z negatívnych skúseností príslušníkov Mestskej 

polície Žilina počas hliadkovej činnosti a zaznamenaných negatívnych javov súvisiacich 

s konzumáciou alkoholu v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. Osoby bez domova často 

využívajú uvedený čas na nekontrolovanú a bujarú konzumáciu alkoholu na miestach so 

zvýšeným pohybom ľudí (parky, zastávky, okolie obchodov) a negatívne pôsobia na 

verejnosť (návštevníkov mesta, matky na prechádzkach s deťmi, atď.). Navyše po 10:00 hod. 

nie je možné s týmito osobami, vzhľadom na ich stav, zmysluplne komunikovať 

a usmerňovať ich s cieľom zabezpečenia verejného poriadku a tvorby pozitívneho obrazu 

verejného priestoru. 



Mesto Žilina, 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. 5 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 toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽILINA 

 

č. ....... /2022, 

 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

 

 

Čl. 1 

Účel a rozsah úpravy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje zákaz požívania 

alkoholických nápojov1 na vyhradených verejne prístupných miestach v meste Žilina. 

 

2. Účelom tohto nariadenia je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob 

života a práce obyvateľov mesta, ich ochranu pred zneužívaním alkoholických 

nápojov, zabezpečiť ochranu pred nedovoleným nakladaním s alkoholickými nápojmi 

s osobitným zreteľom na ochranu detí a mládeže a tiež vytvoriť podmienky pre 

zabezpečenie verejného poriadku v meste Žilina.  

 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1. Za výhradné verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia 

sa považujú zóny mesta Žilina, vymedzené podľa ohraničenia v grafickej Prílohe č. 1, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

 

 

Čl. 3 

Obmedzujúce opatrenie 

 

1. Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov na vyhradených verejne prístupných 

miestach, predovšetkým, ale nie výlučne  vo verejne prístupných vestibuloch staníc 

a zastávok Železničnej spoločnosti Slovensko a.s., v priestoroch železničného 

podchodu na ulici P. O. Hviezdoslava  v Žiline a v priestoroch vonkajších nástupíšť 

a autobusových zastávkach.  

 

2. Zákaz sa nevzťahuje na pohostinské a reštauračné zariadenia na to určené a na sezónne 

vonkajšie zariadenia.  

 

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

protialkoholických záchytných izieb 



3. Zákaz podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje tiež na vyhradené verejne prístupné 

miesta, na ktorých sú organizované verejné podujatia pri príležitosti konania 

spoločenských akcií, na ktorých organizácii sa podieľa mesto Žilina.  

 

 

Čl. 4 

Kontrola dodržiavania 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia. Pri kontrole je 

príslušník mestskej polície oprávnený použiť prístroj na zisťovanie alkoholu 

v nápojoch.  

 

Čl. 5 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Ruší sa VZN č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov a VZN č. 1/2013, ktorým sa mení nariadenie č. 15/2012 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.  

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa ............... 

 

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

úradnej tabuli mesta, t. j. ............... 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

         primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

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

všeobecne záväzného nariadenia (v originály modrou farbou): 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


