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Návrh na 

 

 

U Z N E S E N I E 
 

z 9. riadneho rokovania 

Mestskej rady v Prešove 

 
dňa: 03.10.2012                 číslo: .../2012 

 
 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2012, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Mestská rada v Prešove 

 
berie na vedomie  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov;  

 

odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2012, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov prerokovať a schváliť. 
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Dôvodová správa 

 

 
Dňa 19.6.2012 došiel na mesto Prešov z Okresnej prokuratúry Prešov protest prokurátora sp. č. 

Pd 201/12 – 4, proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov, podaný podľa § 22 ods. 1 písm. a) 

bod 2 a § 25 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. 

V proteste prokurátora je uvedené, že v článku 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 

č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov sú 

stanovené sankcie ako dôsledok porušenia všeobecne záväzného nariadenia právnickými 

osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie, z čoho je podľa dôvodenia 

v proteste prokurátora zrejmý nesúlad s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z. V proteste 

prokurátora sa navrhuje prerokovať protest prokurátora na najbližšom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a zrušiť VZN v napadnutej časti. 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, orgán 

verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom XXIII. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo 

a vyhovelo protestu prokurátora. Zároveň zaviazalo primátora mesta predložiť na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva  v mesiaci október 2012 návrh všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorým sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov v napadnutej časti. 

Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ak orgán 

verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, 

prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 4 zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických izieb v znení neskorších predpisov a v zmysle § 7 ods. 3 zákona NR SR č. 

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č..../2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov. 

 

 

Článok I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov sa mení a dopĺňa takto: 

 

V preambule sa mení a dopĺňa znenie nasledovne: 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Prešove v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 4 zákona NR SR č. 

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

a prevádzke protialkoholických izieb v znení neskorších predpisov a v zmysle § 7 ods. 3 

zákona NR SR  č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva mesto Prešov toto Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane 

nefajčiarov. 

 

2. V Tretej časti Zodpovednosť za porušenie povinností sa ruší a vypúšťa článok 5 Správne 

delikty a doterajšie články 6, 7 sa označujú ako články 5 a 6.  

 

3. V Štvrtej časti  sa doterajšie články 8, 9, 10 označujú ako články 7, 8, 9. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 

dňa 14.09.2012 a zvesený dňa 25.09.2012. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Prešove dňa xx.xx.2012 uznesením č. xxx/2012. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa xx.xx.2012 

a zvesené dňa xx.xx.2012. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa xx.xx.2012. 

 

 

V Prešove xx.xx.2012 

 JUDr. Pavel Hagyari v. r. 

 primátor mesta 
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