Obec Nálepkovo na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku
68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2011
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Obce
Nálepkovo

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Obce Nálepkovo
sa vzťahuje na obmedzenia a zákaz predaja, podávania alebo používania
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach v určitých
hodinách a dňoch.
2. Upravuje podmienky predaja a uvádzania alkoholu do obehu na území
obce.
3. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje,
ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Článok 2
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré vo svojich
prevádzkach majú povolenie predaja alkoholu sú povinné:
a) umiestniť vo svojich priestoroch na viditeľnom mieste upozornenie
s nadpisom OZNAM: „Zákaz predávať alkoholické nápoje osobám
mladším ako 18 rokov a osobám pod vplyvom alkoholu v súlade so
zákonom NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov“,
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či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže,
c) zakázať priamu konzumáciu alkoholických nápojov v priestoroch
prevádzky predaja, na chodbách a pozemkoch súvisiacich s týmito
prevádzkovými jednotkami,
d) zabezpečovať dodržiavanie povinností a obmedzení podľa
citovaného zákona a podľa tohto VZN.
Článok 3
Zákazy
1. Za predaj alkoholu na zhromaždeniach (§ 1 a § 2 zák. č. 84/1990 Zb.
o zhromažďovaní) a verejných kultúrnych podujatiach (§ 1 zák. č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) zodpovedá
usporiadateľ zhromaždenia a podujatia.
2. Zakazuje sa fyzickej osobe konzumovať alkoholické nápoje na
verejných priestranstvách obce ( pred obchodmi, reštauráciami,
v centre obce, pri škole a školských zariadeniach, v obecných parkoch,
pri zdravotníckych zariadeniach, na autobusových a železničných
zástavkách, a v priestoroch pri železnici).
3. Zakazuje sa podávanie alkoholických nápojov
v dňoch
uskutočňovania volieb do zastupiteľských orgánov štátu a obce.
4. Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa
orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím
prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
5. Zakazuje sa osobám do 15 rokov zdržiavať sa bez dozoru svojich
zákonných zástupcov po 21,00 hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
Článok 4
Pokuty a sankcie
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť podľa článku 3, môže obec
uložiť pokutu od 165 eur do 6 638 eur.
2. Za porušenie zákazu podľa článku 3 ods. 5 a ods. 6 maloletou osobou,
môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33
eur.
3. Na porušenie zákazu v článku 3 mladistvou osobou do 18 rokov
upovedomí obec rodičov mladistvého a upozorní ich aj na možnosť
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v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
4. Pokutu obec môže uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
5. Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.
6. Výnosy z pokút sú príjmom obce.
Článok 5
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva kontrolór obce, komisia pre
verejný poriadok a zamestnanci obecnej polície.
2. Vyšetrenie na zistenie alkoholu a iných návykových látok sa vykonáva
podľa § 5 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, na ktorých sa
vzťahuje toto všeobecne záväzné nariadenie, sú povinní zosúladiť svoju
činnosť s týmto všeobecne záväzným nariadením do dvoch mesiacov od
nadobudnutia účinnosti nariadenia.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Nálepkovo sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove dňa 18.07.2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Nálepkove, dňa 29.06.2011

Dušan Slivka
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:1.07.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa: 18.07.2011
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Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 21.07.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa:

