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NÁVRH  

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 

8/2013 o zákaze podávania alebo požívania  

alkoholických nápojov v územnom obvode mesta Handlová, 

Novej Lehoty a Morovna  
   

Schválené dňa: ............2022 

Účinnosť od: ............2022 

                                                 

Mesto Handlová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v spojení s ustanovením § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 

neskorších predpisov 
  

vydáva toto  
  

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzne 
nariadenie č. 8/2013 o zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov v územnom 

obvode mesta Handlová, Novej Lehoty a Morovna, ktoré bolo schválené dňa 31. 10. 2013, účinné 
od 20. 11. 2013 (ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“). 

 
Čl. I  

  

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 8/2013 o zákaze podávania alebo požívania 

alkoholických nápojov v územnom obvode mesta Handlová, Novej Lehoty a Morovna sa mení a dopĺňa 

nasledovne:   
  

1. V § 2 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie nasledovne:  

  

„e) Vianočné trhy v územnom obvode mesta Handlová na Námestí baníkov, v čase ich trvania.“. 
                     

Čl. II 

  

1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa .................. . 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na 

internetovej stránke mesta Handlová od ..................... do  .................... . 
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli  mesta Handlová, t.j. dňa....................... 2022.  
  

V Handlovej dňa ............................... 

        

 

 Mgr. Silvia Grúberová 
                                                                                                   primátorka mesta Handlová 
 


