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Obec Ivanka pri Nitre na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa ust. § 4 ods. ods. 3 písm. h) a n), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 2 ods. 4, 5 a 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 ( ďalej len „osobitný predpis“ ), vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o zákaze predaja, podávania  

a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre (ďalej len 

„VZN“): 

Článok 

I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1) Účelom tohto VZN je upraviť zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  

na verejných priestranstvách a určiť výnimky z tohto zákazu na území obce Ivanka pri Nitre.  

 

Článok  

II. 

ZÁKLADNÉ POJMY 

1) Alkoholickými nápojmi podľa osobitného predpisu sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, 

ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

2) Verejne prístupným miestom sú všetky verejné priestranstva nachádzajúce sa na území obce 

Ivanka pri Nitre. 

3) Verejné priestranstvo je definované v §2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa za verejné priestranstvo považuje ulica, námestie, 

park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke 

vzťahy slúži na všeobecne užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

 

Článok 

III. 

ZÁKAZ PREDÁVANIA, PODÁVANIA A POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCHNÁPOJOV NA 

VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH  

A VÝNIMKY ZO ZÁKAZU 



                   

  

Obec Ivanka pri Nitre 

Novozámocká 326 

951 12 Ivanka pri Nitre 

 Telefón: 037/ 6564 582 

 E-mail: obec@ivankaprinitre.sk 

 Web: www.ivankaprinitre.sk 

IČO: 31827004, DIČ: 2021253652 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Nitra 

IBAN: SK51 5600 0000 0008 0226 9001 

1) Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje celoročne v čase od 0.00 hod do 24.00 hod. 

denne predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje definované v čl. II ods. 1 tohto VZN  

na verejne prístupných miestach definovaných v čl. II ods. 2 tohto VZN s výnimkou: 

a) v čase 31. decembra kalendárneho roka od 18.00 hod do 1. januára kalendárneho roka  

do 4.00 hod., 

b) verejné prístupné miesta, s ktorých činnosťou podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov 

bezprostredne súvisí a sú na takúto činnosť v zmysle príslušnej legislatívy prevádzkovo  

a priestorovo prispôsobené (napr. prevádzky poskytujúce pohostinské a reštauračné služby, obcou 

povolené letné terasy, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich pohostinské  

a reštauračné služby a pod.) a to počas prevádzkových hodín príslušného zariadenia, 

c) podujatí organizovaných obcou Ivanka pri Nitre, 

d) podujatí oznámených alebo ohlásených obci v súlade s osobitnými zákonmi (napr. zák. č.96/1991 

Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve), 

e)  na športových podujatiach, ak je to v zmysle platnej legislatívy dovolené, 

f) na miestach, kde sa vykonávajú príležitostné trhy podľa platného a účinného VZN  

o podmienkach predaja, výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Ivanka pri Nitre. 

 

Článok 

IV. 

SANKCIE 

1) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 

 § 48 a násl. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

2) Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie sa posudzuje ako správny delikt, za ktorý obec uloží pokutu podľa  

§ 27 b ods. 1 až 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení až do výšky 6 638,-€. 

3) Výnos z pokút je príjmom obce Ivanka pri Nitre. 

 

Článok 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o zákaze predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre bolo vyložené pred 
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rokovaním Obecného zastupiteľstva na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovom sídle obce 

dňa 10.06.2021. 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre sa uznieslo na tomto VZN č. 4/2021 o zákaze predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre dňa 

..................., uznesením č. .................... 

3.) Toto VZN 4/2021 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných 

priestranstvách obce Ivanka pri Nitre bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  

a webovom sídle obce dňa ......................Účinnosť nadobúda 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce dňa ............................ 

 

Ing. Jana Maršálková 

     starostka obce 
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