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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4 / 2015
o zákaze podávania a požívania alkoholických
nápojov na verejných priestranstvách
v obci Torysa

Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa:
VZN č. 4 / 2015 vyvesené na úradnej tabuli v obci Torysa dňa :
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25.11.2015
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Torysa
č. 4/2015
o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov
na verejných priestranstvách v obci Torysa
Obecné zastupiteľstvo v Toryse na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).

Článok 1
Vymedzenie pojmov
1. Verejným priestranstvom sú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu zodpovedajúce ich
určeniu. Sú to najmä miestne komunikácie, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, mosty, verejné
priechody, verejné schody, verejné parky, lesy, verejné záhrady, vodné toky a ich nábrežia, detské
ihriská, športoviská, cintorín, trávnaté plochy a podobne.
2. Alkoholickými nápojmi (§ 1 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z.) sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné
nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

Článok 2
Zákaz požívania alkoholických nápojov a povoľovanie výnimiek
1. Zakazuje sa
a) predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje:
 osobám mladším ako 18 rokov,
 osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
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.
2. Na verejných priestranstvách obce Torysa je zakázané požívanie alkoholických nápojov, a to denne
v čase od 06:00 hod. do 24:00 hod.
3. Starosta obce môže dať súhlas na predaj alkoholických nápojov na určených priestranstvách v
určenom čase, na základe písomnej žiadosti organizátorov, ktorí organizujú akcie na verejných
priestranstvách ako sú trhy, jarmoky, výstavy a im podobné spoločenské podujatia.
4. Na zriadené prevádzky (pohostinstvá, reštaurácie, bary a im podobné zariadenia), povolené Obcou
Torysa sa zákaz podľa tohto nariadenia nevzťahuje, ak sa ich činnosť realizuje len v priestoroch
prevádzky.

Článok 3
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a
obmedzenia uvedené v článku 2, ods. 1. a 2. tohto nariadenia, sú povinné upozorniť verejnosť na
zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len „oznam“), umiestneným v
prevádzkach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.
2. Text oznamu podľa odseku 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na
vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia osobitného predpisu a tohto
nariadenia.
3. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v článku
2, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku
veku, kým ju nepreukáže.

Článok 4
Sankcie
1. Fyzickej osobe, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia sa uloží pokuta do 20,- €.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie
alebo povinnosti uložené zákonom (§ 2 ods. 1 písm. a) a b), § 2 ods. 2 a § 3 zákona NR SR
č. 219/1996 Z. z.) môže obec uložiť pokutu od 166 ,- € do 6.638,- €.
3. Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
4. Výnosy z pokút sú príjmom obce.

Článok 5
Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia, ukladanie a vybavenie pokút, prípadne spracovanie na
správne konanie vykonáva starosta obce Torysa a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Torysa.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Toryse sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 10.12.2015
uznesením č. 116/2015/13.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 26.12.2015.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2011 o predaji a požívaní alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách v obci Torysa zo dňa 10.10.2011.

V Toryse, 11.12.2015
Ing. Jozef STEDINA, v.r.
starosta obce

