VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2015
OBCE ŠTÍTNIK O ZÁKAZE POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJOV NA VYMEDZENÝCH VEREJNE PRÍSTUPNÝCH
MIESTACH

Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a na základe § 2 ods. 2 zák. č. 219/1996 Z.
z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Základné pojmy
Čl. 1
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je utvárať a chrániť zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce Štítnik ich ochranou pred
zneužívaním alkoholických nápojov.
Čl. 2
Používaním alkoholických nápojov podľa §1 zákona č. 219/1996 Z.z. a tohto VZN sa rozumie
používanie a konzumácia liehovín, destilátov, vina, piva a iných nápojov, ktoré obsahujú viac
ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Čl. 3
Pod pojmom pohostinský spôsob predaja sa na účely tohto VZN rozumie podávanie
nalievaných alkoholických nápojov a umožnenie ich používanie.
Čl. 4
Verejne prístupným miestom pre účely tohto VZN sú všetky miesta v intraviláne obce Štítnik,
ktoré sú verejne prístupné a slúžia na verejné užívanie a to najmä: ulice, miestne
komunikácie, chodníky, námestie, detské ihrisko, park, obecná zeleň, verejné WC, most,
autobusové zástavky, školské a predškolské zariadenia, priestory autobusového nástupiska,
tržnica, úradné budovy, priestory pred obchodmi, pietne miesta, areál cintorína, kultúrne
a historické pamiatky, areály zdravotníckych zariadení a pod..

§2

Zákaz používania a predaja alkoholických nápojov
Čl. 1
1. Zakazuje sa
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať požívanie:
1)
2)
3)
4)
5)

osobám mladším ako 18 rokov,
osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
v zdravotníckom zariadení,
na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,

b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej
premávky alebo prepravy, verejný poriadok, alebo vzbudzujú verejné pohoršenie,
d) podávať, alebo inak umožňovať používanie alkoholických nápojov pohostinským
spôsobom v predajniach potravín, alebo v obdobných maloobchodných prevádzkach.
2. Ďalej sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na týchto určených
verených priestranstvách a v tomto časovom rozpätí:
a) na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa predovšetkým pred budovou
obecného úradu, pred autobusovými zastávkami, budovou kultúrneho domu na
Námestí 1. mája nepretržite,
b) na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v centre obce na Námestí 1. mája,
predovšetkým v parku medzi ev. a.v. kostolom a pamätníkom SNP vrátane
priľahlej zelenej plochy a kašne, pred budovou pošty a jej okolí, pri zdravotnom
stredisku na Ochtinskej ulici, v priestoroch za katolíckou farou pod lipami, pred
„Večierkou“ na Jelšavskej ulici nepretržite,
c) v priestoroch tržnice, obecného WC vo vzdialenosti 50 m od nich nepretržite,
d) v priestoroch detského ihriska, obecného ihriska a v priestoroch vo vzdialenosti 50
m od predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov,
nepretržite,
e) kostoloch, na cintorínoch a v priestoroch vo vzdialenosti do 50 m od miest
určených na vykonávanie náboženských obradov nepretržite,
3. Zákaz sa nevzťahuje:
a) na pohostinské zariadenia, sezónne posedenia pred takýmito zariadeniami,
b) verejné, kultúrne, spoločenské, športové, predajné, propagačné a iné podujatia,
ktorých organizátorom je obec, na spoločensko – kultúrne akcie organizované so
súhlasom obce, vrátane dátumov 31.12. a 1.1.,
c) na krátkodobé a jednorázové kultúrne, spoločenské, športové, predajné,
propagačné a iné podujatia, na ktoré obec vydala písomný súhlas na základe
písomnej žiadosti. Takáto žiadosť musí byť obci doručená minimálne 5 dní pred
začatím podujatia. Písomný súhlas musí obsahovať: presné vymedzenie hranice

priestoru, kde sa bude podávať alkohol, zabezpečenie čistoty tohto priestoru a jeho
okolia, a pod.
Čl. 2
Označenie zákazu predaja alkoholických nápojov
a) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú
zákazy a obmedzenia uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) a v ods. 2 zákona č. 219/1996
Z.z. sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením
alebo oznámením (ďalej len "oznam") umiestneným v prevádzkarniach alebo v
budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.
b) text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a
umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť citácia tohto
VZN a zák. č. 219/1996 Z. z.,
c) každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú
zákazy uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) v bodoch 1. a 5 je povinný odoprieť ich predaj
alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju
nepreukáže.
Čl. 3
V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách celoobecného
významu, môže v rámci správneho konania starosta obce rozhodnúť o obmedzení alebo
zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadení spoločného
stravovania, v predajniach potravín, na verejných priestranstvách alebo na iných verejne
prístupných miestach.
Čl. 4
Osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným
osobám alebo poškodiť majetok, nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky
pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak by počas tejto činnosti mohli
byť ešte pod ich vplyvom.
§3
Sankcie
Čl. 1
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v §.2 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 zákona č. 219/1996
Z.z. môže uložiť obec pokutu od 5. 165,97 € do 6 638,78 €.
2. Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz uvedený v §.2 ods. 2 je postihnuteľná podľa zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnení.

3. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti verejnému
poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za
ktorú možno uložiť pokutu do 33,19 € .
4. Pokutu podľa tohto VZN možno 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.
§4
Kontrola
Čl. 1
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN, ukladanie a vyberanie pokút a prípadné oznámenie
správnemu orgánu vykonávajú osoby poverené organmi obce.
§5
Účinnosť
Čl. 1
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Štítnik dňa
23.6.2015 a 09.07.2015
2. V zákonom stanovenej lehote na uplatnenie pripomienok neboli doručené pripomienky
3. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstva obce Štítnik dňa 8.07.2015
4. VZN nadobúda účinnosť dňa 24.07.2015

Vypracovala: Ing. M. Vilimová, PhD.

Ladislav Belányi
starosta obce

