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Mesto Levoča (ďalej aj len „mesto“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona
o obecnom zriadení a na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, ustanovenia § 2 ods. 4
zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov“), ustanovenia § 2 ods. 5 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov, ustanovenia § 2 ods. 6 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ustanovenia § 53 ods. 2
zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výbušninách“)
vydáva pre územie mesta Levoča

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 4/2017
ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča.

PRVÁ ČASŤ
§1
Účel
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta je zakázať v územnom obvode mesta Levoča v určitých hodinách
alebo dňoch podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín. Účelom tohto všeobecne
záväzného nariadenia mesta je zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku v územnom obvode mesta Levoča
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach.

2.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta je aj zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na území
mesta v súlade so zákonom o výbušninách.

3.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta je aj zakázať ďalšie činnosti na určitý čas alebo na určitom mieste
z dôvodu zabezpečovania verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní obchodu
a služieb.

§2
Vymedzenie pojmov
1.

Alkoholickými nápojmi sú v súlade s ustanovením § 1 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

2.

Pyrotechnickým výrobkom kategórie F2 je v zmysle osobitného predpisu1) zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje
nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch.

3.

Pyrotechnickým výrobkom kategórie F3 je v zmysle osobitného predpisu2) zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje
stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej
hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

4.

Pyrotechnickým výrobkom kategórie P1 je v zmysle osobitného predpisu3) pyrotechnický výrobok iný ako zábavná
pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo.
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5.

Prevádzkarňou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje
podnikateľská činnosť obchodu a služieb.

6.

Prevádzkovou dobou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie čas, v ktorom je prevádzkareň
sprístupnená spotrebiteľom na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb.

7.

Podnikateľom sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri4),
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia5) a osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov6),
a ktorá prevádzkuje podnikateľskú činnosť v prevádzkarniach sprístupnených spotrebiteľom na predaj tovaru alebo na
poskytovanie služieb na území mesta Levoča.

8.

Hudobnou produkciou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie hudba určená na počúvanie, tanečnú
zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné
vystúpenie.

9.

Verejným priestranstvom je v zmysle osobitných predpisov7) každé verejne prístupné miesto, ktoré je pozemkom vo
vlastníctve mesta, slúži na verejné účely, je verejne prístupné a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ mesto
jeho používanie neobmedzilo.

DRUHÁ ČASŤ
Podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
§3
1.

Zakazuje sa podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie alebo požívať alkoholické nápoje
v predajniach potravín v čase od 6.00 h do 21.00 h.

2.

Zakazuje sa z dôvodu ochrany verejného poriadku podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
alebo požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach, iných, než v odseku 1, ktoré nie sú prevádzkarňami
poskytujúcimi pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie a ich letnými terasami, na ktoré
mesto vydalo súhlas na užívanie verejného priestranstva, a to v celom územnom obvode mesta Levoča.

3.

Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na kalendárne dni 31. 12. a 1. 1. príslušného kalendárneho roka a na kalendárne
dni konania príležitostných trhov.

TRETIA ČASŤ
Používanie pyrotechnických výrobkov
§4
1.

Zakazuje sa z dôvodu ochrany verejného poriadku používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 a P1 na
celom území mesta Levoča v čase od 22.00 h do 6.00 h nasledujúceho dňa.

2.

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na kalendárne dni 31. 12. a 1. 1. príslušného kalendárneho roka a na kalendárne
dni konania príležitostných trhov.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Ochrana verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní obchodu a služieb
§5
1.

Zakazuje sa v čase od 22.00 h do 6.00 h nasledujúceho dňa zdržiavať sa v bezprostrednom okolí prevádzkarne na
verejnom priestranstve a požívať nápoje a potraviny zakúpené v prevádzkarni, ak v súvislosti s tým dochádza
k porušovaniu nočného kľudu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.

Zakazuje sa na verejnom priestranstve v blízkosti prevádzkarne a v priestoroch jej letnej terasy, na ktorú mesto vydalo
súhlas na užívanie verejného priestranstva, hudobná produkcia, prevádzkovanie ozvučovacích zariadení, rádií,
televíznych prijímačov, prehrávačov hudby alebo iných zvukových zariadení v čase od 22.00 h do 6.00 h nasledujúceho
dňa.

3.

Podnikateľ s prevádzkovou dobou prekračujúcou 22.00 h, ktorý podľa osobitných predpisov je povinný mať
vypracovaný a vydaný odborne spôsobilou osobou8) protokol o vykonanom meraní hlučnosti v prevádzkarni, má takýto
protokol uložený v prevádzkarni a je povinný ho predložiť oprávneným osobám podľa osobitného predpisu.

4.

Podnikateľ zabezpečí, aby v bezprostrednom okolí prevádzkarne, ktorú prevádzkuje, nedochádzalo v čase od 22.00 h do
6.00 h nasledujúceho dňa k neprípustnej expozícii obyvateľov hlukom, vibráciami a infrazvukom produkovanými
v prevádzkarni v rozpore s osobitným predpisom9) a v rozpore s protokolom podľa odseku 3.

5.

Podnikateľ v rámci svojej prevádzkarne prijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby mimo priestoru jej letnej
terasy, na ktorú mesto vydalo súhlas na užívanie verejného priestranstva, v bezprostrednom okolí prevádzkarne
návštevníci nepožívali nápoje a potraviny zakúpené v prevádzkarni a nerušili verejný poriadok a nočný kľud v čase od
22.00 h do 6.00 h nasledujúceho dňa.

6.

Pri zabezpečovaní verejného poriadku a nočného kľudu v bezprostrednom okolí prevádzkarne podnikateľ poskytuje
súčinnosť príslušným orgánom.

PIATA ČASŤ
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, okrem ustanovení § 5 ods. 3, 4, 5 a 6, vykonáva mesto Levoča
prostredníctvom príslušníkov mestskej polície alebo iných poverených zamestnancov.

§7
Sankcie
1.

Mesto môže podnikateľom, ktorí porušia toto všeobecne záväzné nariadenie, okrem ustanovení § 5 ods. 3, 4. 5 a 6,
uložiť pokutu podľa osobitného predpisu10).

2.

Mesto môže za porušenie tohto nariadenia uložiť pokutu podľa osobitného predpisu11).

§8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 14/2013 o podmienkach predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča.
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§9
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 31/70 zo dňa
21. 09. 2017.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
V Levoči dňa 26. 09. 2017
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
primátor mesta
1) § 4 ods. 2 písm. a) 2. bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z.
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.
2) § 4 ods. 2 písm. a) 3. bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z.
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.
3) § 4 ods. 2 písm. c) 1. bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z.
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.
4) § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.
5) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
6) Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 8 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v spojitosti s § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
8) § 15 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 16 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
9) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
v znení neskorších predpisov.
10) § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
11) § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Vyvesené: 26. 09. 2017
Zvesené:
Dátum účinnosti: 11. 10. 2017

