
NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA  RAJEC č. 1/2023 

O ZÁKAZE UŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA 

VYMEDZENÝCH VEREJNE PRÍSTUPNÝCH MIESTACH 

 

  Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe § 2 ods. 2 zák. 

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

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb toto všeobecne záväzné nariadenie o 

ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

 

Čl. 1 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je zabezpečiť 

verejný poriadok v meste Rajec, utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života  

obyvateľov mesta Rajec ich ochranou pred zneužívaním alkoholických nápojov.  

 

Čl. 2 
Používaním alkoholických nápojov podľa §1 zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. a tohto 

VZN sa rozumie používanie a konzumácia liehovín, destilátov, vina, piva a iných nápojov, 

ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

Čl. 3 
1) Za verejne prístupné miesta na účely tohto VZN sa považujú miesta: 

a) priestory detských ihrísk na sídlisku Sever a sídlisku Juh, na ul. Pri Rajčanke, na ul. 

Partizánskej, ul. Jánošíkovej, ul. 1.mája, ul. Pri Rajčanke a ul. S. Chalupku, 

športoviská na ul. Hollého (futbalový štadión, športoviská na sídlisku Sever a sídlisku 

Juh, preliezky, hojdačky) 

b) areály predškolských a školských zariadení pre deti a mládež  

c) areál kostola sv. Ladislava, areály miestnych cintorínov, priestory určené na 

vykonávanie náboženských obradov (Pastoračné centrum, Dom smútku, kaplnky, 

evanjelická modlitebňa) a vo vzdialenosti do 100 m od uvedených miest 

d) priestory stanice Železníc Slovenskej republiky a zastávok autobusovej dopravy a vo 

vzdialenosti do 100 m od nich 

e) priestory mestského trhoviska a vo vzdialenosti do 100 m od polikliniky 

f) priestory parkovísk (parkovacia zóna v okolí Námestia SNP - označené dopravnou 

značkou, parkovisko pri Poliklinike, parkovisko pri Supermarkete Tesco a KIK, 

parkovisko pri Kultúrnom dome, parkovisko pri Domove vďaky, parkovisko na ul. 

M.R.Štefánika a vo vzdialenosti do 100 m od nich 

g) priestory pred kultúrnym  domom  a vo vzdialenosti 50 m od neho  

h) námestie SNP  

i) nábrežia vodného toku Rajčanky na ul. Športová, ul. Jánošíkova a ul. Pri Rajčanke. 

 

2) Verejnými kultúrnymi podujatiami sa podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné  

a) Divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia 

b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie 

c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového  umenia a prác ľudovej výtvarnej 

tvorivosti 

d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia 



e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy 

f) verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.  

 

Čl. 4 

1) Zakazuje sa predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na týchto určených 

verených priestranstvách a v tomto časovom rozpätí: 

a) v priestoroch detských ihrísk na sídlisku Sever a sídlisku Juh, na ul. Pri Rajčanke, 

na ul. Partizánskej, ul. Jánošíkovej, ul. 1.mája, ul. Pri Rajčanke a ul. S. Chalupku, 

športovísk na ul. Hollého (futbalový štadión, športoviská na sídlisku Sever 

a sídlisku Juh, preliezky, hojdačky – od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa 

b)  v areáloch predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov – 

od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa 

c) v areáli kostola sv. Ladislava, v areáloch miestnych cintorínoch,  a v priestoroch  

určených na vykonávanie náboženských obradov (Pastoračné centrum, Dom 

smútku, kaplnky, evanjelická modlitebňa) a vo vzdialenosti do 100 m od 

uvedených miest – od 00.00 h do 23.00 h 

d) v priestoroch stanice Železníc Slovenskej republiky a zastávok autobusovej 

dopravy a vo vzdialenosti do 100 m od nich - od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho 

dňa 

e) v priestoroch mestského trhoviska a vo vzdialenosti do 100 m od polikliniky 

v čase od 17.00 h do 06.00 h 

f) v priestoroch parkovísk (parkovacia zóna v okolí Námestia SNP - označené 

dopravnou značkou, parkovisko pri Poliklinike, parkovisko pri Supermarkete 

Tesco a KIK, parkovisko pri kultúrnom dome, parkovisko pri Domove vďaky, 

parkovisko na ul. M.R.Štefánika a vo vzdialenosti do 100 m od nich v čase od 

05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa 

g) v priestoroch pred kultúrnym  domom a vo vzdialenosti 50 m od neho –  od 05.00 

h do 03.00 h nasledujúceho dňa s výnimkou konania spoločenskej akcie 

v kultúrnom dome 

h) námestie SNP v čase od 00.00 h do 08.00 h 

i) nábrežia vodného toku Rajčanky na ul. Športová, ul. Jánošíkova a ul. Pri Rajčanke 

– od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa. 

 

 

2) Zákaz uvedený v čl. 4 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje: 

a) na povolený záber verejného priestranstva formou exteriérových záhradných 

letných sedení, terás pri prevádzkach reštauračných, pohostinských, cukrárňach 

zriadených so súhlasom mesta pri dodržaní VZN mesta Rajec 

b) na podujatia organizované mestom a predajné trhy, propagačné či obdobné 

spoločensko–kultúrne akcie organizované so súhlasom mesta.  

 

Čl. 5 
1) Príslušníci mestskej polície sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vykonávať 

kontrolu dodržiavania tohto VZN a v súvislosti s tým vyzvať osoby na vyšetrenie za 

účelom zistenia požitia alkoholu.  

 

2) Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa 

určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa osoba odmietne podrobiť takémuto 

vyšetreniu, možno na požiadanie vykonať lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrením 

krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takého lekárske 

vyšetrenie, stupeň opitosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov.  



 

3) Príslušníci mestskej polície oznamujú mestu Rajec a príslušnému obecnému úradu 

porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov osobou maloletou do 15 rokov alebo 

mladistvou do 18 rokov.  

 

Čl. 6 
1) Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz v čl. 4 ods. 1 je postihnuteľná podľa zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 

2) Za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov maloletou osobou môže mesto 

uložiť zákonnému zástupcovi maloletej osoby pokutu do výšky 33,- €. 

3) Za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov mladistvou osobou, uloží jej 

mesto pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží mesto mladistvej osobe zákaz 

navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti v ktorých sa podávajú alkoholické 

nápoje.  

4) Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Pokutu uloženú v blokovom konaní do sumy 33,- € ukladá a vyberá Mestská polícia 

Rajec.  

 

Čl. 7 
1) Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN mesta Rajec č. 

5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných 

miestach. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č. 1/2023 bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Rajci č. ....................... zo dňa .................... a nadobúda 

účinnosť 1. marca 2023. 

 

 

 

 

Mgr. Peter Hanus 
   primátor mesta 
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