Všeobecne záväzné nariadenie
VZN č. 3/2011
obce Breznička o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach

________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Brezničke na svojom zasadnutí dňa 11.10.2011 v súlade s
ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov, prijalo toto VZN č.3/2011:

všeobecne záväzné nariadenie o zákaze predaja a požívania
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na
území obce Breznička :
Čl. 1
Účel nariadenia
1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Breznička, ďalej len nariadenie/ stanovuje
povinnosti obyvateľov – fyzických osôb, fyzických osôb -podnikateľov a právnických osôb
na území obce, pri predaji, podávaní a požívaní alkoholických nápojov, v dôsledku ktorého
použitia môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku a vzbudzovania verejného pohoršenia
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetkých obyvateľov obce, ktorí
majú na území obce trvalý resp. prechodný pobyt, iné osoby, ktoré sa zdržiavajú na území
obce, právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých predmet podnikania obsahuje
pohostinskú, reštauračnú, resp. inú činnosť, pri ktorej sa predávajú a podávajú alkoholické
nápoje.
Čl. 2
Povinnosti obyvateľov a podnikateľov
1/ Zakazuje sa predávať, podávať alebo iným spôsobom umožňovať požívanie
alkoholických nápojov :
-

osobám mladším ako 18 rokov,

-

osobám pod vplyvom alkoholických nápojov,

- 2 -

na verejných kultúrnych podujatiach /diskotéky/, určených pre osoby mladšie ako 18
rokov,

2/ Zakazuje sa umožňovať požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín
a ich bezprostrednej blízkosti, v reštauračných zariadeniach na miestach, ktoré nie sú určené
na uvedený účel, resp. v ich bezprostrednom okolí.
3/ Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách – ulice,
chodníky, námestia
4/ Všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území obce, na ktoré
sa vzťahujú zákazy uvedené v čl. 2 ods. 1 a 2 tohto nariadenia sú povinné upozorniť verejnosť
na uvedené zákazy výrazným písomným oznámením a zabezpečiť ich dodržiavanie.
Čl. 3
Pokuty
1/ Nesplnenie povinností stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
obyvateľom obce je priestupkom podľa § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a
páchateľovi môže byť v priestupkovom konaní uložená pokuta do 33.- eur.
2/ Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
poruší zákaz, obmedzenie alebo povinnosť vyplývajúcu z tohto nariadenia uložiť pokutu od
165.- eur do výšky 6600.- eur podľa § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z.
Čl. 4
Záverečné ustanovenie
Obyvatelia obce, právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce v predmete
podnikania týkajúceho sa tohto nariadenia, sú povinní zabezpečiť jeho dodržiavanie odo dňa
vykonať opatrenia na zosúladenie súčasného stavu s povinnosťami vyplývajúcimi z tohoto
všeobecne záväzného nariadenia do 30 dní od účinnosti VZN.
Čl. 5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 26.10.2011
Milan Šuľaj
starosta obce

-
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Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce
dňa : 26.09.2011
Pripomienky boli vyhodnotené dňa : neboli podané
Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 12.10.2011
Zložené dňa : 26.10.2011
Účinnosť nadobudlo dňom : 26.10.2011

