
 

VZN MsZ v Michalovciach č. 173 
 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v rozsahu 

splnomocnenia podľa § 2 ods. 4,5 a 6 zák. č. 219/1996 Z.z. vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 

čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie a upravuje: 

a) obmedzenia a zákazy na predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov. 

b) výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov.  

 

čl. 2 
Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

 
1. V meste Michalovce sa zakazuje predávať, podávať alebo inak umožniť požívať 

alkoholické nápoje pohostinským spôsobom (rozlievaním) v predajniach potravín 

alebo obdobných maloobchodných prevádzkach. 

2. V meste Michalovce sa zakazuje predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje 

v čase od 01.00 hod. do 23.50 hod., v dobe od 2. 1. do 30. 12 roka na všetkých 

verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných v katastri mesta 

Michalovce. 

 

čl. 3 
Výnimky zo zákazu  

 

1. Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov podľa čl. 2 tohto VZN sa 

nevzťahuje na 

a) jarmoky a trhy organizované Mestom 

b) Mestom povolené prevádzky letných terás 

c) reštauračné a pohostinské zariadenia 

d) vianočný punč pri stromčeku 

e) organizované kultúrne podujatia, športové, spoločenské, príležitostné trhy alebo 

iné podujatia podobného charakteru, na ktorých je povolený predaj alkoholických 

nápojov. 

 

čl. 4 
Kontrola 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia. 

 

 

 



čl. 5 
Pokuty a sankcie 

 
1. Pokuty a sankcie ukladá mestská polícia v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

2. Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa ods. 1 sa vzťahujú 

všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní. 

3. Výnosy z pokút a sankcií sú príjmom Mesta. 

 

čl. 6 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 142 schválené 

uznesením č. 183/2012. 

 

 

Viliam Zahorčák 

primátor mesta 

 

 


