
  

        

 

 

     

Materiál na rokovanie          Materiál č.:  ... /2022/33 

33. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

33. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban   

 

   

Prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Dunajská Streda č. 22/2013 zo dňa 10. decembra 2013 o úprave podmienok predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania 

a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na území  mesta 

Dunajská Streda.  

 

A Dunaszerdahely Város 2013. évi 22. sz. (2013. december 10.) az alkohol tartalmú italok 

közüzemi étkezdékben, élelmiszerüzletekben és egyéb nyilvános helyeken való árusítása, 

felszolgálása és fogyasztása feltételeinek szabályozásáról szóló  általános érvényű 

rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megvitatása. 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ  

Felelős:           

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
          

A/  b e r i e   na  v e d o m i e 

protest prokurátora (Pd 133/22/2201-2 zo dňa 22.08.2022), 

podaný proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská 

Streda č. 22/2013 zo dňa 10. decembra 2013 o úprave podmienok 

predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v 

zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a 

na iných verejne prístupných miestach na území  mesta Dunajská 

Streda.    
          

B/ v y h o v u j e    

protestu prokurátora (Pd 133/22/2201-2 zo dňa 22.08.2022) 

podanému proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 



Dunajská Streda č. 22/2013 zo dňa 10. decembra 2013 o úprave 

podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach 

potravín a na iných verejne prístupných miestach na území  mesta 

Dunajská Streda.   

 

C/  sa  u z n i e s l o 

na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

......../2022 zo dňa 27. septembra 2022 o úprave podmienok 

predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v 

zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a 

na iných verejne prístupných miestach na území  mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2022 

2022 szeptember 

 



Dôvodová správa 

 

 V rámci vykonaného prokurátorského dozoru, okresný prokurátor podal protest proti 

niektorým ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 22/2013 

zo dňa 10. decembra 2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne 

prístupných miestach na území  mesta Dunajská Streda. Protest prokurátora je prílohou tohto 

materiálu. 

 

Doterajšie znenie § 3 ods. 2, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1 písm. a) a d) VZN (obsahuje ustanovenia 

napadnuté prokurátorom): 

 

„§ 3 

Všeobecné zákazy 

 

(2) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje 

alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo 

orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných 

látok.3)“ 

 

„§ 4 

Osobitné povinnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

 

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

obmedzenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b) sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a 

obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len "oznam") umiestneným v 

prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.3)“ 

 

„§ 5 

Ďalší zákaz predaja a požívania alkoholických nápojov 

 

(1) Zakazuje sa predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje v nasledovných zariadeniach 

nachádzajúcich sa na území mesta: 

a) v čase od 06,00 h do 16,00 h v zariadeniach spoločného stravovania4), okrem 

prevádzok verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 100 m od 

1. škôl a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov veku. 

2. miest určených na vykonávanie náboženských obradov 

3. cintorínov 

b) v čase od 22,00 h do 06,00 h v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť železničnej 

dopravy a vo vzdialenosti do 100 m od nich v čase od 22,00 h do 06,00 h okrem 

prevádzok verejného stravovania 

c) v čase od 22,00 h do 06,00 h. v priestoroch staníc autobusov prímestskej a diaľkovej 

verejnej autobusovej dopravy a vo vzdialenosti do 100 m od nich okrem prevádzok 

verejného stravovania 



d) na verejných telovýchovných podujatiach, športových podujatiach s výnimkou piva 

a vína.“ 

 

K protestu prokurátora a to zisteniu prokurátora  k § 5 VZN  uvádzame, že  podľa § 26 platného 

a účinného zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zariadeniami spoločného 

stravovania sú aj prevádzky verejného stravovania. Pojem prevádzka verejného stravovania“ 

nie je v žiadnom právnom predpise definovaný. Sú to napr. reštaurácie. Z uvedeného dôvodu 

sme vo VZN dali len odkaz na zákon č.355/2007 Z.z. 

 

Znenie § 26  citovaného zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.: 

Zariadenia spoločného stravovania 

(1) Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby 

spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v 

školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného 

stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným 

predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.„ 

 

Predkladaný návrh prerokovala  

 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre mládež a šport a odporúča ho schváliť. 

 mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala:  

dr.jur. Katarína Mészárosová, referát právny ÚP  

 


