
 

 

MESTO  SEREĎ 
 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
 

č. 1/2013 zo dňa 26.2.2013 
 

 

 

o zákaze požívania alkoholických nápojov na 

území mesta Sereď 
  

 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 26.2.2013 

Účinnosť od:  15.3.2013 

 

 

 

 

 

 

 



VZN č. 1/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď 

 

Mesto Sereď  na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.67 a 68 Ústavy slovenskej republiky a podľa  §4 

ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov a 

podľa § 2 ods. 4 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 č. 1/2013 ozákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď“ (ďalej len 

nariadenie). 

§ 1 

Účel a rozsah úpravy 

1) Účelom tohto nariadenia je vykonaním niektorých ustanovení zákona 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“) vytvoriť podmienky na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu 

zdravého morálneho a fyzického vývoja detí a mládeže a ochranu spoločnosti pred nežiaducimi vplyvmi 

spôsobenými zneužívaním alkoholických nápojov. 

2) Všeobecne platné obmedzenia a zákazy predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov upravuje 

zákon a týmto nariadením nie sú dotknuté. 

3) Toto nariadenie upravuje ďalšie obmedzenia a zákaz požívania alkoholických nápojov na území mesta 

Sereď (ďalej len „mesto“) v rozsahu určenom zákonom. 

§ 2 

Základné pojmy 

1)  Alkoholickými nápojmi podľa zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac 

ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

2) Vyhradenými verejne prístupnými miestami na účely tohto nariadenia sú všetky miesta, priestory a plochy 

na území mesta slúžiace k verejnému užívaniu vymedzené podľa ohraničenia v grafickej prílohe č.1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú časť tohto nariadenia. 

3)  Zariadenia spoločného stravovania vymedzuje osobitný predpis.1) 

§ 3 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

1)  Požívanie alkoholických nápojov je zakázané : 

a) na vyhradených verejne prístupných miestach vrátane verejne prístupných priestorov železničnej 

stanice Sereď, priestorov autobusových zastávok, areálov škôl, školských zariadení, materských škôl, 

detských ihrísk a multifunkčných ihrísk, a to denne v čase od 06,00 hod. do 04,00 hod. 

nasledujúceho dňa, 

b) v zariadeniach spoločného stravovania nachádzajúcich sa v školských zariadeniach, materských 

školách, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, a to v dňoch pondelok až piatok v čase od 07,00 hod. 

do 23,00 hod., 



c) v predajniach potravín denne v čase od 06,00 do 23,00 hod., 

d) v priestoroch a areáloch miest určených na vykonávanie náboženských obradov a vo vzdialenosti do 

50m od nich, a to denne od 06,00 hod. do 04,00 hod. nasledujúceho dňa. 

2)   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na : 

a) letné terasy a sezónne posedenia, ktoré tvoria súčasť prevádzkarní reštauračných a pohostinských 

zariadení, kaviarní, čajovní a barov, 

b) prevádzkarne reštaurácií, pohostinských zariadení vrátane herní, barov, kaviarní a čajovní, 

c) verejné podujatia organizované mestom alebo na organizovaní, ktorých sa mesto podieľa, dni a 

priestory Seredského hodového jarmoku, dni a priestory Vianočných trhov, prvý a posledný 

kalendárny deň príslušného roka. 

§ 4 

Povinnosti právnických osôb, fyzických osôb s oprávnením na podnikanie a fyzických osôb 

Právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú zákazy a 

obmedzenia uvedené v § 3 tohto nariadenia, sú povinné tieto zákazy a obmedzenia dodržiavať; osobitné 

povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a osobitné povinnosti fyzických 

osôb upravené zákonom nie sú týmto nariadením dotknuté. 

§ 5 

Protiprávne konanie 

1)Priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) sa dopustí ten, kto poruší povinnosti ustanovené týmto 

nariadením, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok možno uložiť 

pokutu do 33 Eur. 

2)  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch. 

3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie môže mesto 

uložiť pokutu do 6 638,78 eura podľa osobitného predpisu2). 

4) Na konanie o ukladaní pokút za konanie podľa odseku 3) tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní.3) 

5) Pokuty a iné sankcie upravené a ukladané podľa zákona nie sú týmto nariadením dotknuté. 

§ 6 

Kontrola dodržiavania nariadenia 

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ukladanie a vyberanie pokút za priestupky v blokovom konaní, 

prípadné oznámenia o porušení nariadenia príslušnému správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej 

polície Sereď. 

2)  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia môžu vykonávať aj mestom poverení zamestnanci mesta. 

3) Kontrola dodržiavania všeobecne platných obmedzení a zákazov predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov upravená zákonom a prípadné oznamovanie porušenia zákazu požitia alkoholických 



nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov upravené 

osobitným predpisom4) nie sú týmto nariadením dotknuté. 

§ 7 

Ustanovenie o účinnosti 

1) Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Sereď uznesením č. 14/2013 zo dňa  

26.2.2013. 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia ...... 

 

         Ing. Martin Tomčányi 

                                                                 primátor mesta 

 

Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa 28.2.2013  a zvesené dňa 

 

 

Pozn. 

1) §26 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

2) §13 ods. 9 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

3) zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

4) napr. §5 ods.10 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; §2 ods.1 písm. p) zákona č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov; §79 ods. 5 zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o zákaze požívania alkoholických 

nápojov na území mesta Sereď 

Grafické vymedzenie vyhradených verejne prístupných miest podľa § 2 ods.2 nariadenia 

(v originále červenou farbou): 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovné pomenovanie ulíc a miest tvoriacich hranicu graficky ohraničeného priestoru, v 

ktorom platia obmedzenia a zákaz požívania alkoholických nápojov v meste Sereď: 

Hranicu graficky ohraničeného priestoru, v ktorom platia obmedzenia a zákaz požívania alkoholických nápojov podľa § 

3 ods. 1 nariadenia, tvoria: priestor ulice Vonkajší rad, ulice Fándlyho vrátane priestoru sídliskovej zástavby a priestoru 

pozemnej komunikácie a parkovísk pri predajných prevádzkarniach Dráčik až Takko, OD Kaufland a čerpacej stanice 

PHM G&G, ulice Cukrovarská v smere na ulicu Dolnostredská vrátane priestoru židovského cintorína,  hrádze popri 

rieke Váh po most cez rieku Váh vrátane priestoru pod mostom, ulice Ku campingu od mosta po hrádzu popri Zámoc-

kému parku cez ulicu Podzámska a Topoľová, ulice Športová po ulicu Dlhá, ulice Dlhá po ulicu Ivana Kraska, ulice 

Ivana Kraska po ulicu Čepenská, ulice Čepenská cez ulicu Hviezdoslavová po ulicu Železničná a krížne cez priestor 

železničnej stanice na ulicu Kasárenská vrátane priestoru cintorína až na ulicu Dionýza Štúra vrátane nadjazdu želez-

ničnej trate a priestoru pod nadjazdom až po ulicu Vonkajší rad a samostatne ohraničený priestor cintorína na ulici Hor-

nočepenská. Zákaz požívania alkoholických nápojov sa okrem priestorov a areálov cintorínov vzťahuje aj priestory 

nachádzajúce sa vo vzdialenosti do 50 m od nich. 

 
 

 


