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Všeobecne záväzné nariadenie
4/2011

o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne

58/2011
24.6.2011

znení neskorších predpisov a v
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
záchytných izieb vydáva toto

prevádzke protialkoholických

o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne
§1
Úvodné ustanovenia
1. VZN upravuje používanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na
celom katastrálnom území obce.
2. Tot
a) základné pojmy,
b) zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov,
d) obmedzenia pre osoby maloleté (do 15 rokov) a mladistvé (do 18 rokov), povinnosti
§2
Základné pojmy
pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
celom katastrálnom území obce, ako sú napr. : chodníky, parkoviská, detské
futbalové ihrisko a pod.

ihrisko,

§3
Všeobecné zákazy
a) osobám mladším ako 18 rokov,
b) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
c) v zdravotníckych zariadeniach,
d) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou uvedenou v § 4 ods. 3,

u svojich zákonných zástupcov
po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
estovacím prístrojom na zistenie omamných
alebo psychotropných látok.

§4
a alkoholických nápojov
požívanie pohostinským spôsobom v predajniach potravín.
a) na verejných priestranstvách obce
b) v priestoroch zastávok autobusov,
podujatí organizovan
a) verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych, náboženských a obecných sviatkov
b) na letné terasy pri prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby alebo služby verejného
stravovania s
.
§5
Osobitné povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podni
a

3. Každý, kto predáva alebo pod

§6
Osobitné ustanovenia
1. Starosta obce môže na požiadanie u
a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach ak ide o organizované
§7
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva kontrolór obce, zamestnanci
obce na základe osobitného poverenia starostkou obce a komisia pre verejný poriadok.
starostu obce.
3. Kontrolou dodržiavania tohto VZN vykonávajú aj príslušníci policajného zboru v súlade
s
4. Kontrolou dodržiavania tohto VZN vykonávajú aj príslušníci poverenej obecnej,
respektíve mestskej polície v súlade s ust.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
- v zmysle zákon
v znení neskorších zmien a doplnkov riaditelia škôl a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci,

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších

§8
Sankcie
zákaz, obmedzenie, alebo povinnosti uvedené v tomto nariadení pokutu od 166,- EUR do 6
650,- EUR.
maloletou osobou môže obec
- EUR.
prístupné miesta
a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
boli porušené.
ujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§9
24.6.2011

58/2011 obecného
15.07.2011.

3. Zmeny a doplnky k tomuto
24.6.2011
Bc. Jana Angletová
starostka obce

1.6.2011
15.07.2011

