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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov č.1-5

u z n á š a   s a   n a  v y d a n í 

Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty v znení schválených dodatkov v zmysle schválenej 
alternatívy číslo .......

ukladá
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia zabezpečiť prostredníctvom 
referátu klientskeho centra vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 6 k VZN č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatkov
- na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre                  

                                                                  T:  do 10 dní
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým
                                                                      T:  do 30 dní
                                                                      K:  referát organizačný



Dôvodová správa.

Návrh predkladáme z dôvodu zvýšenia komfortu bývania najmä na sídliskách v meste 
Nitra, keď obyvatelia bytov sú opakovane vystavení nielen rušeniu nočného pokoja, ktoré je 
spojené s požívaním alkoholických nápojov pod oknami obytných domov, pri stánkoch 
s občerstvením, na detských ihriskách a pod., ale aj inými negatívnymi javmi súvisiacimi 
s popíjaním alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, napr. znečisťovanie verejného 
priestranstva Taktiež niektorí konzumenti alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach sú negatívnym príkladom pre deti a dospievajúcu mládež a predstavujú 
v neposlednom rade aj bezpečnostné riziko pre okoloidúcich. Súčasné riešenie tejto 
problematiky na území mesta považujeme v tomto smere za nedostatočné. 

Mestská rada v Nitre prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 29.9.2015.



I. alternatíva

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému naradeniu mesta Nitry č. 15/2007 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistotv v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne  záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007  o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty zo dňa 
22.11.2007 v znení dodatkov č. 1-5, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Pôvodné ustanovenie §15 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

1. „Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách, ktoré nie sú 
osobitne užívané podľa §9 ods. 4 písm. d) tohto VZN a na ktoré sa nevzťahujú výnimky 
ustanovené  v §15a tohto VZN v nasledovnom časovom a územnom určení:

a) 7. pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej, Banská, Bernolákova, Borová, 
Braneckého, Bratislavská, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, 
Česko-slovenskej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa 
Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, 
Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, 
Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova, Kmeťkova, Koceľova, 
Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, 
Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, 
Moyzesova, Mudroňova,  Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou,
Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, 
Novozámocká od ul. Štefánikova po ul. Priemyselná, Osvaldova, P. Benického, 
Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, 
Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo 
námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, 
Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, 
Smetanova, Spojovacia, Staničná, Starý rínok, Stavbárska, Stračia, Súľovská, 
Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, 
Štrková, Štúrova, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, 
Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestie,

v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod nasledujúceho dňa.

b) Alexyho, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Slančíkovej, Čajkovského, 
Dlhá, Dunajská, Fatranská, Jurkovičova, Karpatská, Kmeťova, Kremnická, Ľudovíta 
Okánika, Mikovíniho, Murániho, Nábrežie mládeže, Na Hôrke, Novomeského, 
Partizánska, Petzvalova, Piešťanská, Popradská, Považská, Rýnska, Škultétyho, 
Tokajská, Topoľová, Trieda Andreja Hlinku, Viničky, Výstavná, Zvolenská,

v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod nasledujúceho dňa.



c) na nástupištiach mestskej hromadnej dopravy, na cintorínoch, zdravotníckych 
zariadeniach, na detských ihriskách a v ich samotnom bezprostrednom okolí, v dňoch 
pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa.

     
d) v areáloch škôl a školských zariadení a centier voľného času a v ich samotnom

bezprostrednom okolí najmä s ohľadom na školské vyučovanie, výchovný a vzdelávací 
proces detí a žiakov, v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00hod.
nasledujúceho dňa“.

                                              

2. Za § 15 sa dopĺňa nový §15a Výnimky zo zákazu požívať alkoholické nápoje
v nasledovnom znení:

1. „Zákaz požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách v zmysle § 15 neplatí:

a) v dňoch 31.12. od 18.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 05.00 hod.,

b) v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na 
základe podmienok stanovených v povolení Mesta a v súlade s ich živnostenským 
oprávnením (povolené zabratie verejného priestranstva formou letných terás, resp. 
obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby),

c) na podujatiach a akciách, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa mesto 
spolupodieľa, pri dodržaní podmienok určených mestom,

d) na podujatiach a akciách, ktoré sú organizované mestskou časťou, alebo na ktorých sa 
mestská časť spolupodieľa vo svojom územnom obvode, pri dodržaní podmienok 
určených mestskou časťou; mestská časť je povinná konanie podujatia alebo akcie vopred 
oznámiť mestu,

e) na zhromaždeniach a na verejných kultúrnych podujatiach mimo podujatí a akcií 
uvedených v písm. c) a d), ak na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa bol 
udelený súhlas mesta, aby sa na tomto podujatí mohli podávať alkoholické nápoje“.

3. Príloha č. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novou prílohou č. 1. 

Na vydaní tohto Dodatku č. 6  k VZN č. 15/2007 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa ................a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Nitre, t. j.  ...............................................

Jozef Dvonč                                  Igor Kršiak
    primátor           prednosta
  Mesta Nitra             Mestského úradu v Nitre

                                         



II. alternatíva

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému naradeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného 
poriadku a verejnej čistotv v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 6 k Všeobecne  záväznému nariadeniu mesta 
Nitry č. 15/2007  o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty zo dňa 22.11.2007 v znení dodatkov č. 1-
5, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Pôvodné ustanovenie §15 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

1. „V dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod nasledujúceho dňa sa zakazuje požívať 
alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a na verejne prístupných miestach na území mesta Nitry, 
ktoré nie sú osobitne užívané podľa §9 ods. 4 písm. d) tohto VZN a na ktoré sa nevzťahujú výnimky 
ustanovené  v §15a tohto VZN“.

2. Za § 15 sa dopĺňa nový §15a Výnimky zo zákazu požívať alkoholické nápoje v nasledovnom znení:

1. „Zákaz požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách v zmysle § 15 neplatí:

a) v dňoch 31.12. od 18.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 05.00 hod.,

b) v obchodných a reštauračných prevádzkach umiestnených na verejnom priestranstve na základe 
podmienok stanovených v povolení Mesta a v súlade s ich živnostenským oprávnením (povolené zabratie 
verejného priestranstva formou letných terás, resp. obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, 
reštauračné alebo pohostinské služby),

c) na podujatiach a akciách, ktoré sú organizované mestom, alebo na ktorých sa mesto spolupodieľa, pri 
dodržaní podmienok určených mestom,

d) na podujatiach a akciách, ktoré sú organizované mestskou časťou, alebo na ktorých sa mestská časť 
spolupodieľa vo svojom územnom obvode, pri dodržaní podmienok určených mestskou časťou; mestská 
časť je povinná konanie podujatia alebo akcie vopred oznámiť mestu,

e) na zhromaždeniach a na verejných kultúrnych podujatiach mimo podujatí a akcií uvedených v písm. c) 
a d), ak na základe predchádzajúcej žiadosti usporiadateľa bol udelený súhlas mesta, aby sa na tomto 
podujatí mohli podávať alkoholické nápoje“.

Na vydaní tohto Dodatku č. 6  k VZN č. 15/2007 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ................a 
tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j.  
...............................................

Jozef Dvonč                                 Igor Kršiak
    primátor             prednosta
  Mesta Nitra     Mestského úradu v Nitre








