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Obec Petrovce na základe ustanovenia článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 4 ods. 5 písm. a) 

bod 5, § 6 ods. 1   zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 2 ods. 4 a 5 zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 

o zákaze predaja, podávania alebo požívania  

alkoholických nápojov 

v obci Petrovce 

 
 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 Účelom toho Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2022 o zákaze predaja, podávania alebo 

požívania alkoholických nápojov v obci Petrovce (ďalej len „VZN“) je v podľa § 2 ods. 4 a 5 zák. č. 

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

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov upraviť zákaz predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území obce Petrovce. 

 

 

Článok 2 

ZÁKLADNÉ POJMY 

 

1/ Alkoholickými nápojmi na účely tohto zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, 

ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

2/ Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 

obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon 

neustanovuje inak. 

 

Článok 3 

ZÁKAZ  PREDÁVANIA, PODÁVANIA A 

POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH  NÁPOJOV 

V ZARIADENIACH SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA  

A V PREDAJNIACH POTRAVÍN 

 

 

1/ Z dôvodov ochrany verejného poriadku sa zakazuje predávať, podávať a požívať alkoholické 

nápoje v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín v čase od 15:00 hod. do 

16:00 hod 

 

 



Článok 4 

ZÁKAZ  PREDÁVANIA, PODÁVANIA A 

POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH  NÁPOJOV 

NA VEREJNE PRÍSTUPNÁCH MIESTACH 

 

1/ Z dôvodov ochrany verejného poriadku sa zakazuje predávať, podávať a požívať alkoholické 

nápoje na verejne prístupných miestach, s výnimkou podujatí organizovaných obcou 

 

 

2/ Zákaz predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach sa 

nevzťahuje na pohostinstvá. 

 

 

 

Článok 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1/ Toto VZN č. 4 /2022 o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v obci 

Petrovce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Petrovce dňa ................. uznesením. 

 

2/ Toto VZN č. 4 /2022 o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v obci 

Petrovce nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. 

 

 

 

  Návrh VZN 4/2022   vyvesený: 18.5.2022                                zvesený: 

 

 

 

 


