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Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Nová Ves vydáva podľa §
4 ods. 3 písm. g/ a m/ a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení noviel a na základe zák. č. 219/1996
Z.z. toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2005
o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov.

Vyvesené: 12.09.2005
Zvesené: 28.09.2005
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Čl. 1
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len „VZN“ / je utvárať
a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce
Slovenská Nová Ves, ich ochranou pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Čl. 2
Alkoholickými nápojmi na účely tohto VZN sú liehoviny, destiláty, víno, pivo
a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Čl. 3
1. Zakazuje sa:
a/ predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožnovať požívanie
• osobám mladším ako 18 rokov,
• osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
• na zhromaždeniach a verejných kultúrnych a športových 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 vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne
ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť
alebo plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok,
alebo vzbudzujúce verejné pohoršenie.
2. Ďalej sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov
v dňoch pondelok až nedeľa na verejných priestranstvách v obci
Slovenská Nová Ves, okrem verejných priestranstiev a miest inak verejne
prístupných, ktorých používanie na tento účel povolila obec Slovenská
Nová Ves /napr. záhradné sedenia/.
3. V odôvodnených prípadoch, pri jednorázových alebo krátkodobých akciách
celo-obecného alebo nad-obecného významu, môže v rámci správneho
konania starosta obce rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze predaja,
podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach
spoločného stravovania,
2 V predajniach potravín, na verejných priestranstvách alebo na iných
verejne prístupných miestach,
4. Za verejné priestranstvá na účely tohto VZN sa považujú miesta, ktoré
slúžia na verejné úžívanie a miesta inak verejne prístupné, ktorých správu,
výstavbu a údržbu vykonáva obec Slovenská Nová Ves v zmysle § 4 ods.
3 písm. e/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnení.
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Čl. 4
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa
vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a/ a b/ v ods.
2, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným
označením alebo oznámením / ďalej len „oznam“ / umiestneným
v prevádzkárniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť
nemôže prehliadnuť.
2. Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný
a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj
aj citácia tohto VZN a zák. č. 219/1996 Z.z.
3. Každý kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú
zákazy uvedené v čl. 3 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. 5
1. 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.
2. Povinnosť zamestnancov nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné
omamné látky na pracoviskách zamestnávateľov sa v pracovnom čase aj
mimo týchto pracovísk a nenastupovať pod ich vplyvom do práce
ustanovuje § 148 ods.2 písm. g/ Zákonníka práce.
Čl. 6
1. Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných omamných prostriedkov
mu zamestnancov uvedených v čl. 5 ods. 2 ustanovuje § 148 ods. 2 písm.
f/ Zákonníka práce.
Čl. 7
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v čl.3 ods. 1 písm.
a/ a b/, v čl. 3 ods. 2 a ods. 3 a v čl. 4, môže uložiť obec pokutu od 5.000,Sk do 200.000,- Sk.
2. Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz uvedený v čl. 3 ods. 2 je postihnuteľná
podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnení.
3. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
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-44. Na rozhodovanie o pokutách sa vztahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.
CI. 8
Úcinnost nadobúda 15 dnom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Slovenská
Nová Ves.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úcinnost dnom :/f)7l..2005
Schválené Obecným zastupitelstvom obce Slovenská Nová Ves,
dna 09.09.2005 uznesením C.5/2.
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Štefan Kovác
Starosta obce

