
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2014, 

ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica 

 

 

Mesto  Banská Štiavnica v súlade s ustanovením § 6  ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení, § 2 ods. 4,5,6  zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení, 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).  

 

§1  

Základné pojmy 

 

(1) Alkoholickými nápojmi na účely tohto VZN sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, 

ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu
1
. 

(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto VZN  sa považujú všetky miesta na území 

mesta Banská Štiavnica a jeho častí (ďalej len „mesto"), na ktoré  je umožnený vstup bližšie 

neurčitému počtu osôb, slúžia na verejné užívanie, sú voľne prístupné, ako sú ulice, námestia,  

cesty, chodníky, parkoviská, nábrežia, pláže, hrádze, mosty, tunely, priechody, podchody, 

nadchody, schody, detské ihriská, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, priestory stanice Železníc 

Slovenskej republiky, zastávky prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, verejné WC, 

kultúrne a historické pamiatky, úradné budovy a inštitúcie, parky, sídlisková zeleň, školské 

a predškolské zariadenia,  športoviská,  areály  zdravotníckych zariadení a podobne.  

(3) Územným obvodom sa na účely tohto VZN rozumie  katastrálne  územie, a to katastrálne územie  

Banská Štiavnica. 

 

§2  

Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach 

 

(1)  Z dôvodu  ochrany   verejného  poriadku  sa  zakazuje  požívanie alkoholických  nápojov: 

 a)  denne   v   čase   od   06:00 hod.  do  04:00 hod.   nasledujúceho   dňa    na     verejne       

      prístupných  miestach   v    územnom    obvode    mesta    Banská   Štiavnica   podľa        

      ohraničenia,  pričom   slovné  pomenovanie  ulíc, tvoriacich     hranicu  ohraničeného        

      priestoru,  v  ktorom    je    zakázané  požívanie  alkoholických   nápojov  je  uvedené        

      v   prílohe   č.1,  ktorá   je  neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.  

b)   v  čase od 06:00 hod. do 22:00 hod. od  pondelka  do nedele   vrátane, v  predajniach   

      potravín v územnom obvode mesta Banská Štiavnica.         

(2) Zákaz podľa odseku 1a) sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto v územnom obvode mesta 

Banská Štiavnica, na ktorom je so súhlasom mesta:  

a)  zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkami bufetov, pojazdných bufetov, kioskov, 

rýchloobčerstvovacích, reštauračných alebo stravovacích zariadení v čase prevádzkových hodín vo 

vymedzenom, vyznačenom priestore,   

b)  organizované kultúrne, spoločenské podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom 

alkoholických nápojov
2
, 

 (3) Zákaz  podľa  odseku 1a) sa nevzťahuje na  verejne  prístupné  miesto v územnom   

       obvode mesta Banská  Štiavnica v dňoch  31.12.  a 1.1. príslušného  kalendárneho    

       roka.  

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

protialkoholických záchytných izieb v platnom znení 

 
2
 § 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 v platnom znení  



 

§3 

Sankcie 

 

(1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti verejnému 

poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, za ktorý jej 

možno uložiť pokutu do  33  €. 

(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší zákaz  

uvedený v tomto nariadení, môže primátor uložiť pokutu do 6 638,78  €  podľa § 12 ods. 1 zákona 

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

prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení.  

(3) Výnos z pokút je príjmom mesta. 

 

 

§4 

Kontrola 

 

 1)   Kontrolu  dodržiavania   tohto VZN, ukladanie  a  vyberanie  pokút  a  prípadne  oznámenie   

       správnemu   orgánu   vykonávajú    príslušníci   Mestskej   polície   Banská   Štiavnica.  

 2)   Kontrolu dodržiavania  tohto VZN môžu vykonávať na   základe poverenia primátora mesta   

       aj iní zamestnanci Mesta Banská Štiavnica.  

 

§5  

Účinnosť 

 

Na tomto všeobecne záväznom  nariadení  sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici dňa 

7. 5. 2014 uznesením č. 36/2014,   účinnosť   nadobúda   15.  dňom   od  vyvesenia   na  úradnej    

tabuli    mesta,  t. j. 31,5.2014 . 

 

 

                                                                                     Mgr.  Nadežda Babiaková, v. r.   

                                                                                               primátorka mesta  

 

zverejnené na úradnej tabuli: 16.05.2014 

zvesené z úradnej tabule: 30.5.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN č.  2/2014 

 

 

Slovné pomenovanie ulíc, tvoriacich hranicu ohraničeného priestoru, v ktorom platí zákaz 

požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v územnom obvode  mesta Banská 

Štiavnica: 

 

 

 Šobov  

 Pod Červenou studňou 

 Kutnohorská 

 Pod Paradajzom 

 Kamenná 

 Horná Resla   

 Klinger      

 J. K. Hella 

 Novozámocká  

 Katova 

 Spojná 

 Malé trhovisko 

 Pod Trojickým vrchom 

 L. Exnára 

 Špitálska 

 Budovateľská 

 Povrazník 

 A.T. Sytnianskeho  

 Drevená 

 Trate mládeže 

 E. M. Šoltésovej 

 Kolpašská 

 Poľovnícka 

 Kysihýbelská 

 Roľnícka 

 SNP 

 8. mája 

 Pod Kalváriou 

 Hájik 

 

 

 


