
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –Lorinčík podľa § 14 ods. 2. písm. a) zák. č. 401/1990 
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 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, v znení zákona č. 214/2009 a neskorších predpisov vydáva toto 

 

Všeobecné záväzné nariadenie 
Číslo 1/2011 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov,   
alebo iných návykových látok v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín 

a na iných prístupných miestach na území 
mestskej časti Košice – Lorinčík 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 
     Toto všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Lorinčík ( ďalej len  nariadenie) 
upravuje: 

a) vymedzenie časti územia mestskej časti Košice –Lorinčík( ďalej len mestská časť), v ktorých 
je obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov. 

b)  časové vymedzenie predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov. 

c)  právomoci  mestskej časti určovať ďalšie podmienky predaja, podávania, požívania 
alkoholických nápojov na území mestskej časti. 

 
 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
1) Alkoholickým nápojom je liehovina, destilát, víno, pivo, iný nápoj, ktorý obsahuje viac ako 

0,75 objemového percenta alkoholu. 

2) Návyková látka  - DROGA - je prirodzená alebo syntetická, chemická látka, ktorá po vpravení 
do ľudského organizmu môže vyvolať zmenu jednej alebo viacerých telesných funkcii. 
Rýchly a výrazný účinok má aj na psychiku. 

3) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne mestskej 
časti, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb. 

4) Zariadením spoločného stravovania bez obsluhy na účely tohto nariadenia je 

a) Denný bar 

b) Potraviny  

 
 



  § 3 
Všeobecné zákazy 

 
Zakazuje sa : 

a) Predávať alebo podávať alkoholické nápoje a iné návykové látky, alebo inak umožňovať ich 
používanie  

- alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov, návykové látky bez obmedzenia veku 

- osobám zjavne ovplyvneným alkoholom 

- na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína 

- na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov 

b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom. 

 
    § 4 

Ďalší zákaz predaja a požívania alkoholických nápojov 
 

1) Zakazuje sa predávať, alebo požívať alkoholické nápoje 

a) V zariadeniach spoločného stravovania bez obsluhy, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 
50 m  

- od predškolského – pričom ide o zariadenie, ktoré je ohraničené budovou, alebo oplotením 
areálu 

- od miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov 

- od cintorína 

- osobám maloletým do 15 rokov a mladistvým do 18 rokov, zákaz sa vzťahuje aj na iné 
návykové látky 

- tieto osoby sú povinné podrobiť sa dychovej skúške, alebo vyšetreniu testovacím prístrojom 
na zistenie omamných alebo psychotronických látok 

b) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 
21 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje 

2) Ustanovenia ods. 1 pism.  a) sa nevzťahujú na verejné podujatia organizované pri príležitostí 
štátnych a náboženských sviatkov, na ktorých organizácií sa podieľa mesto Košice, alebo 
mestská časť, okrem ustanovení týkajúcich sa maloletých a mladistvých osôb 

3) Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách vo vzdialenosti 50 m od  

- predajne potravín nachádzajúcej sa na adrese Lorinčík č. 49 

- Quick baru nachádzajúceho sa na adrese Lorinčík č. 59 

         4)  Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje 

         -       na detskom a multifunkčnom ihrisku  



§ 5 
Osobitné povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

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

a obmedzenia uvedené v § 3 a v § 4, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy 
a obmedzenia výrazným označením, alebo oznámením ( ďalej len oznam ), umiestneným 
v prevádzkárňach, alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže 
prehliadnuť. 

2) Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na 
vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia osobitného predpisu a tohto 
nariadenia. 

3) Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v 
§§ 3 a 4, je povinný odoprieť ich predaj, alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či 
spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže. 

 
§ 6 

Osobitné ustanovenia 
 
           Starosta mestskej časti môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenia predaja 
a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach podľa § 4, ak ide 
o organizované predajné, alebo propagačné podujatia, s výnimkou maloletých a mladistvých osôb. 
 

§ 7 
Sankcie 

 
1) Starosta mestskej časti Košice – Lorinčík môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie, alebo povinnosť uvedenú v  
 tomto nariadení, pokutu od 165 € do 6638 €. 

2) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustí priestupku proti 
poriadku v správe a môže jej byť uložená pokuta do 33 €, v blokovom konaní do 16 €. 

3) Za porušenie zákona zákazu v § 4 ods. 1 písm. a) a pism. b) maloletou osobou môže MČ 
uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 €. 

4) Za porušenie zákazu v § 4 ods. 1 písm. a) mladistvou osobou do 18 rokov jej uloží MČ 
pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta 
a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

5) Výnos z pokút je príjmom MČ. 

6) Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli 
porušené. 

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

 
 
 



§ 8 
Kontrola 

 
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Košice 

v súčinností so štátnou políciou. 

2) Kontrolu podľa ods. 1 môžu vykonávať na základe písomného poverenia starostu MČ aj iní 
zamestnanci mestskej časti. 

 
 
 
 

§ 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – 
Lorinčík na svojom zasadnutí dňa 07.12.2011, uznesením číslo 38. 
 
 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli. 
 
 
Spracovala: JUDr. Ľudmila Slunečková – hlavná kontrolórka MČ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Jozef HOVANEC 
                                                                                                   Starosta MČ 
 
Zverejnené dňa: 08.12.2011 
Účinné od dňa:  23.12.2011 

 


