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  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  vydáva podľa § 6 odst. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a   § 2 odst. 5 a 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  toto  

všeobecne  záväzné  nariadenie o zákaze  požívania  alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných 

miestach na území Mesta Bardejov. 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia  

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vykonať niektoré ustanovenia Zákona 

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

záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. 2 

Predmet úpravy 

 

1. Toto VZN upravuje: 

a. vymedzené časti územia Mesta Bardejov  na ktorých je požívanie alkoholických nápojov  

                   zakázané,  

b. časové vymedzenie zákazu požívania alkoholických nápojov, 

c. určenie výnimiek zo zákazu požívania alkoholických nápojov. 

 

 

Čl. 3 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

 

1. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejného poriadku zakazuje sa požívať alkoholické1 nápoje na vymedzených 

verejne prístupných miestach, ktorými pre účely tohto VZN sú: 

 

a. historické centrum mesta, vymedzené mestskou pamiatkovou rezerváciou, ktorého priestor ohraničujú 

ulice: Jiráskova, Šiancova, Krátky rad a Dlhý rad, vrátane týchto ulíc, 

                    . 

b.  chodník a priľahlé plochy od križovatky ulíc Nový sad a Slovenská po križovatku ulíc Dlhý rad a Mlynská 

vrátane priľahlých parkovacích plôch pri Športovej hale MIER,  priestranstva fontány na ulici Dlhý rad vedľa 

budovy č. domu 30 – bývalé Komunále služby a priestranstva Pamätníka vďaky a priateľstva na Námestí 

SNP (viď príloha č. 1),  

  

c. priestranstvo oddychovej zóny  In-line dráha na ulici Toplianskej v úseku od mosta cez rieku Topľa na 

Štefánikovej ulici po most cez rieku Topľa na Kellerovej ulici, 

 

d. park Aloijsa Jiráska na Jiráskovej ulici, 

                                                           
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 



e. park pri obchodnom centre „AB“ na ulici Komenského a priľahlé okolie vymedzené ulicami Komenského, 

Moyzesova, Gorlická a Wolkerova vrátane verejného priestranstva pred objektom AB-centrum 

a obchodným centrom Žaba (viď príloha č. 2), 

 

f. areály stredných škôl, základných škôl, školských a predškolských zariadení a priestory detských ihrísk, 

 

g. priestory staníc hromadnej prepravy osôb, zástavky, čakárne, prístreška na zastávkach, kryté nástupišťa 

a otvorené nástupišťa do vzdialenosti 4 metrov od vymedzenej plochy nástupíšť, 

 

h. priestranstvá pri náboženských objektoch a do vzdialenosti 15 metrov od nich a cintoríny a priestranstvá 

do vzdialenosti 15 metrov od nich, 

 

i. pútnické miesto Slovenska Bardejov – KALVÁRIA vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi Bardejov, Radničné 

námestie č. 3, zapísané na liste vlastníctva číslo LV 4302, nachádzajúce sa na parcelách CKN 3118 a CKN 

3139/1 a ktoré tvorí: 

- prístupová cesta CKN 3135 

- cintorín CKN 3133/2 

- okolie kostola CKN 3125, CKN 3127, CKN 3182 

- lesopark CKN 3120, CKN 3123 

- kostol CKN 3126 

- kaplnky CKN 3115, CKN 3116, CKN 3117, CKN 3118, CKN 3119, CKN 3124, CKN 3128, CKN 3129, CKN 

3130, CKN 3131, CKN 3133/1, CKN 3134, CKN 3136, CKN 3137 

viď. príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 135/2013 o zákaze požívania 

alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.  

                     
2. Časové vymedzenie zákazu požívania alkoholických nápojov sa určuje denne 24 hodín nepretržite. 

  

3.  Zákaz uvedený v čl. 3 odst. 1 a 2 tohto VZN sa nevzťahuje: 

a. na zariadenia v ktorých sa poskytujú reštauračné a pohostinské služby, 

 

b. na priestranstva terasového a exteriérového sedenia reštauračných a pohostinských zariadení, ktorým bol 

na tento účel povolený záber verejného priestranstva, 

  

c. na verejne spoločenské, kultúrne a predajné, a iné podujatia, ktorých organizátorom je mesto, na 

organizácií ktorých sa mesto spolupodieľa, alebo na ich organizovanie mesto vydalo súhlas2.  

 

 

 

 

Čl. 4 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 

príslušníci Mestskej polície Bardejov 

                                                           
2 Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 



    

Čl. 5 

Sankcie 

 

            Sankcie za porušenie ustanovení tohto VZN upravuje osobitný predpis3.  

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1.          Návrh zmien a doplnkov tohto VZN bol vyvesený na verejne pripomienkovanie dňa 3.9.2014 a zvesený  

             dňa 24.9.2014 

2.          Toto VZN vrátane zmien a doplnkov schválilo MsZ v Bardejov dňa 25.9.2014 uznesením č. 81/2014  

3.          Toto VZN vrátane zmien a doplnkov bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Bardejov dňa 26.9.2014 a zvesené 

dňa    13.10.2014 

4.          Toto VZN vrátane zmien a doplnkov nadobúda účinnosť dňa 13.10.2014 

 

 

 

 

 

 

V Bardejove dňa 29.10.2013 

 

 

                                                                                                                         MUDr. Boris Hanuščak  

                          primátor mesta 

                                                           
3 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 



 
 



 
 
 
 
 



 


