Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec
č. 127/2012 o úprave zákazu predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 2 ods. 4 až 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 vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec:

Čl. I
1. V čl. 1 ods. 1 sa slová „§ 2 ods. 4“ menia nasledovne: „§ 2 ods. 4 až 6“.
2. V čl. 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zakázaný“ dopĺňajú slová „z dôvodu ochrany
verejného poriadku“.
3. Čl. 1 ods. 2 písm. b) znie:
„územné a časové vymedzenie zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,“.
4. V čl. 1 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„určenie výnimiek zo zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov,
ktorý je ustanovený podľa tohto nariadenia.“.
5. Čl. 2 ods. 2 znie:
„Za vyhradené verejne prístupné miesta na účely tohto nariadenia sa považujú miesta
v Centrálnej mestskej zóne Hlohovec 1 (ďalej len „CMZ“) prístupné pre verejné
využívanie a užívanie tretím osobám obvyklým spôsobom.
Hranica CMZ je vymedzená ulicami:
Fraštacká – Tolstého – Komenského – Starý rínok – Jesenského – Bernolákova –
Slov. nár. povstania – Za poštou – Kpt. Nálepku – Podzámska – Michalská – Hollého –
Pod Beranom – Nábrežie A. Hlinku.
Vymedzenie CMZ je vyznačené v grafickej prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
nariadenia.“.
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6. Čl. 3 ods. 1 znie:
„Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na vyhradených verejne prístupných miestach,
vrátane parku na ulici R. Dilonga, pohrebiska na Nitrianskej ulici a pohrebiska
na Seredskej ulici v mestskej časti Šulekovo.“.
7. V čl. 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00
hod. do 06.00 hod.“.
8. V čl. 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. a od 00.00
hod. do 06.00 hod.“.
9. Za článok 3 sa vkladá nový článok 4, ktorý vrátane nadpisu znie: „
Výnimky zo zákazu
Zakazujúce opatrenia podľa článku 3 tohto nariadenia sa nevzťahujú:
a) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle príslušného
všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec, ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hlohovec,
b) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie dočasných
pohostinských a reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou
prevádzkovou jednotkou,
c) na verejné podujatia:
- organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov,
- na organizácii ktorých sa podieľa Mesto Hlohovec,
d) na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na vyhradených verejne prístupných miestach
s tým, že takéto neverejné podujatie musí byť odsúhlasené vlastníkom, resp.
oprávneným užívateľom takéhoto verejne prístupného miesta.“.
Doterajšie články 4 až 6 sa označujú ako články 5 až 7.

10. V čl. 5 ods. 2 sa slová „proti poriadku v správe podľa“ menia nasledovne: „podľa
príslušných ustanovení“.
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Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012 o úprave
zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec
(ďalej len „tento dodatok k nariadeniu“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta
Hlohovec dňa 24.10.2013.
2. Tento dodatok k nariadeniu nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci, dňa 28.10.2013

Peter Dvoran
primátor mesta
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Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 127/2012
o úprave zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
na území mesta Hlohovec
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