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Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 22/2013 z 10. decembra 2013
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne
prístupných miestach na území mesta Dunajská Streda
Mesto Dunajská Streda na základe § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s §
2 ods. 4, 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 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:

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) mesta Dunajská Streda (ďalej len
„mesto“) upravuje
a) vymedzenie častí územia mesta , v ktorých je obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie
alebo požívanie alkoholických nápojov,
b) časové vymedzenie zákazu a obmedzenia predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov na území mesta,
c) určenie výnimiek zo zákazu alebo obmedzenia predaja podávania alebo požívania
alkoholických nápojov ustanovených týmto nariadením.
§2
Základné pojmy
(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.3)
(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa považujú miesta v intraviláne
mesta, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb.3)
§3
Všeobecné zákazy
(1) Zakazuje sa
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3. v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,
4. na zhromaždeniach 1) a verejných kultúrnych podujatiach2) s výnimkou piva a vína,
5. na verejných kultúrnych podujatiach2) určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky
alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.3)
(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)
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(3) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov
po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.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)
(2) Text oznamu (odsek 1) musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na
vhodnom podklade.3)
(3) Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy
uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) bodoch 1 a 5 tohto nariadenia, je povinný odoprieť ich predaj
alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.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.
(2) Okrem toho sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na týchto verejne prístupných
miestach:
a) na detských ihriskách a pieskoviskách
b) na cintorínoch
c) v parkoch (parkovo upravená zeleň); na Jesenského ulici, na Korze Bélu Bartóka, na
Alžbetínskom námestí, na Námestí svätého Štefana, na Trhovisku, na Železničnej ulici
pri železničných koľajniciach, na Ulici kráľa Zsigmunda, na Námestí Jehudu Asszáda
d) na verejnej zeleni na sídliskách a pri obytných domoch: na Ulici biskupa Kondého, na
Ulici generála Slobodu, na Hlavnej ulici, na Dunajskej ulici, na Jantárovej ceste, na
Jilemnického ulici, na Ulici Júliusa Lőrincza, na Komenského ulici, na Kukučínovej
ulici, na Mlynskej ulici, na Námestí Ármina Vámbéryho, na Námestí Priateľstva, na
Námestí SNP, na Nemešsegskej ulici, na Neratovickom námestí, Na sídlisku Nová
Ves, na Radničnom námestí, na Októbrovej ulici, na sídlisku Ružový háj a Boriny,
Smetanov háj, na Trhovisku, na Záhradníckej ulici, na Námestí Jána Kálvina, Na
Rybnom trhu, na Veľkoblahovskej ceste.
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e) na námestí pri Mestskom kultúrnom stredisku na Korze Bélu Bartóka, na Námestí
svätého Štefana, na Námestí Jehudu Aszáda, na Námestí Ármina Vámberyho,
f) vo vzdialenosti do 100 m od prevádzok predajní potravín, škôl a školských zariadení,
miest určených na vykonávanie náboženských obradov
g) na športových ihriskách a plochách určených na tento účel.
§6
Osobitné ustanovenia
(1) Zákaz podľa ustanovenia § 5 tohto nariadenia sa nevzťahuje
a) na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na inak verejne prístupných miestach
b) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva
c) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie
pohostinských a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou
prevádzkovou jednotkou verejného stravovania (napr. letná terasa)
(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté oprávnenia mesta na úseku ochrany pred zneužívaním
alkoholických nápojov podľa osobitného zákona.5)
§7
Sankcie
(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) a b), v § 4 tohto nariadenia, môže
mesto uložiť pokutu od 165 EUR do 6638 EUR podľa osobitného zákona.3)
(2) Fyzická osoba, ktorá porušila ustanovenia § 5 tohto nariadenia, sa dopustí priestupku
proti verejnému poriadku podľa osobitného zákona6) a môže jej mesto uložiť pokuta
v blokovom konaní podľa osobitného zákona.6)
(3) Za porušenie zákazu uvedeného v § 3 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže mesto uložiť
zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur.3)
(4) Za porušenie zákazu uvedeného v § 2 ods. 2 mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej
mesto pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné
miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.3)
§8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
Zrušujú sa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2006 z 11. mája 2006 o úprave podmienok predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na území mesta Dunajská
Streda
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 24. septembra 1993 o vykonaní
deratizácie na území mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 20.04.1993 Pokutový poriadok
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.3/1996 o vybavovaní petícií mestom
Dunajská Streda z 14.06.1996
§9
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Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
V Dunajskej Strede, 13.12..2013

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

1) §1 a 2 zákona č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
2) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
3) zákon NR SR č. 219/2006 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov
4) zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5) zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6) zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

___________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 10.12.2012.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 22.11.2013
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 16.12.2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014.
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