
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 4/2013 

 zo dňa  23. mája 2013 

 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

na území mesta Spišská Belá 
 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Spišskej Belej  vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 2 ods. 4 

zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto   

 

všeobecne záväznom nariadení:  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá (ďalej len „nariadenie“) upravuje 

vymedzenie územia mesta Spišská Belá (ďalej len „mesto“), na ktorom je zakázané podávania alebo 

požívanie alkoholických nápojov. 

(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto, na ktorom je umožnený voľný 

vstup bližšie neurčenej skupine osôb. 

 

§ 2 

Zákaz podávanie alebo požívania alkoholických nápojov 

(1) Zakazuje sa podávať alebo požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach, ktoré sú 

vymedzene nasledovne : 

 

1. Krátka ulica  18. Mierová ulica  

2. Ulica 1. Mája 19. Hviezdoslavova ulica 

3. Kúpeľná ulica 20. Moskovská ulica 

4. Nová ulica 21. Ulica L. Medňanského  

5. Ulica SNP 22. Popradská ulica 

6. Záhradná ulica  23. Tatranská ulica 

7. Zimná ulica  24. Ulica gen. L. Svobodu 

8. Ulica L. Novomeského  25. Ulica M. Czobelovej 

9. Štefánikova ulica 26. Greisigerova ulica 



10. Ulica Osloboditeľov 27. Vojtasova ulica 

11. Ulica kpt. Nálepku  28.  Weberova ulica 

12. Partizánska ulica   29.  Kaltsteinova ulica 

13. Družstevná ulica 30.  Lipová ulica 

14. Továrenská ulica 31.  Agátová ulica 

15. Petzvalova ulica 32. Športová ulica 

16. Letná ulica 33. Ulica Nad kaštieľom 

17. Slnečná ulica   

 

 

 

 

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na  

a) verejné podujatia, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje mesto a konajú sa na verejne prístupných 

miestach uvedených v § 2 ods. 1 tohto nariadenia, 

b) prímestskú oddychovú zónu Beliansky rybník. 

c) mestom schválené letné terasy ako súčasť reštauračných podnikateľských prevádzok 

nachádzajúcich sa na verejne prístupných miestach uvedených v § 2 ods. 1 tohto nariadenia.   

 

 

§ 3 

Kontrola dodržiavania nariadenia 

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Spišská Belá. 

(2) Kontrolu podľa odseku 1 môžu vykonávať na základe písomného poverenia primátora 

hlavného mesta aj iní zamestnanci mesta. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 6/2006 

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá a Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2009. 
(2) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 23.5.2013 

uznesením číslo 72/2013. 

(3) Toto nariadenie mesta nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom 

v Spišskej Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

 

§ 5 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. júna 2013.   

 

 

 

 

                                                                             ........................................................                                                                                 

                        JUDr. Štefan Bieľak 
                                                                                             primátor mesta 

   

 

 

 



 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

dňa 04.05.2013   pečiatka     podpis: ................................. 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

dňa : 24.05.2013    pečiatka    podpis: ................................. 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa : 14.06.2013                pečiatka      podpis: .................................. 


