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Všeobecne záväzné nariadenie  

 

 

č.  6/2012, 

ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, 

podávanie a požívanie alkoholických nápojov 

v predajniach potravín alebo na iných verejne 

prístupných miestach na území mesta Kežmarok 

v znení VZN č. 8/2015 a znení VZN č. 19/2015 

(úplné znenie)    
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 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1  a § 11 ods.4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 4, 

ods. 5 a ods. 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„VZN“): 

 

Čl. 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Toto VZN určuje obmedzenia vzťahujúce sa na predaj, podávanie a požívanie 

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v územnom obvode mesta 

Kežmarok (ďalej len „mesto“) vrátane ich časového vymedzenia. 

 

Čl. 2  

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

 

1) Alkoholickými nápojmi  sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré 

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

2) Za  verejne prístupné miesta sa na účely tohto VZN  považujú miesta, ktoré 

slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, a to ulice, 

námestia, chodníky, cesty, podchody, mosty, lávky, schodiská, preluky, 

parkoviská, odstavné plochy,  zastávky  hromadnej dopravy, parky, sídlisková 

a iná verejná zeleň,  detské  ihriská, cintoríny a pietne miesta, vestibuly a  časti 

budov, do ktorých je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, vo 

vlastníctve mesta Kežmarok,  okrem  letných terás, prenosných predajných 

stánkov alebo iných predajných mobilných zariadení vrátane pozemku alebo 

priestoru priamo súvisiaceho s takto poskytovanou službou. 

 

Čl. 3 

OBMEDZENIA A ZÁKAZY PREDAJA,  PODÁVANIA A POŽÍVANIA 

ALKOHOLICKÝCH  NÁPOJOV 

    

1) Obmedzuje sa požívanie a podávanie alkoholických nápojov v čase od 06.00 

hod. do 05.00 hod. nasledujúceho  dňa, okrem kalendárnych  dní 31.12. a 1.1. na 

týchto verejne prístupných miestach – uliciach Bardejovská, Baštová,  Dr. 

Alexandra, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gen. Štefánika,  Hlavné námestie, Hradné 

námestie, Hradská cesta, Huncovská, Hviezdoslavova, Jakuba Kraya, Južná, 

Karola Kuzmányho, Kostolné námestie, Košická,   Kušnierska brána, 

Lanškrounská, Levočská, Martina Lányiho, Možiarska, Nižná brána, Nová, 

Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom,  Priekopa, Severná,  Starý trh, 

Toporcerova, Trhovište, Tvarožnianska, Weilburská, Weinova a Záhradná.  

        

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

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 
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2) Obmedzenie uvedené v odseku 1) sa nevzťahuje na vopred oznámené verejné 

podujatia organizované fyzickou osobou, fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie alebo právnickou osobou.  

 

 

Čl. 4 

SANKCIE 

 

Sankcie za porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou alebo právnickou osobou  

upravujú osobitné právne predpisy.
2/

  

 

Čl. 5 

ÚČINNOSŤ 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie  schválilo Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  

uznesením  č. 248 /2012 zo dňa  13.12.2012  a  nadobudlo   účinnosť  dňom 

01.01.2013. 

2) Návrh VZN  č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 6/2012, bol vyvesený na 

úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 11.03.2015 a zvesený dňa 27.03.2015.  

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo  VZN č. 8/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 6/2012 dňa 26.03.2015 uznesením  č. 61/2015.  

4) VZN č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 6/2012, nadobudlo účinnosť  dňa 

11. apríla 2015. 

5) VZN  č.8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, bolo vyvesené na úradnej 

tabuli dňa 27.03.2015 a zvesené dňa 13.04.2015. 

6) Návrh VZN  č. 19/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 v znení VZN č. 

8/2015, bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 20.05.2015 

a zvesený dňa 04.06.2015. 

7)  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na  VZN č. 19/2015, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 v znení VZN č. 8/2015  dňa 04.06.2015 uznesením  

č. 180/2015.  

8)  VZN č. 19/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 v znení VZN č. 8/2015, 

nadobudlo účinnosť dňa 22. júna 2015. 

9) VZN  č. 19/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 v znení VZN č. 8/2015, 

bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 08.06.2015 a zvesené dňa 23.06.2015. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                               primátor mesta   

     

 

 
2 /   zák. č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  


