Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik
Č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.11.2013 v súlade
s § 6 zák. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2, ods. 2 zák. NR SR. Č. 219/1996
Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb schválilo uznesením č. 67/2013 toto Všeobecne záväzné nariadenie:

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

§1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ sa vydáva v záujme ochrany
zdravého morálneho a fyzického vývoja mládeže a ochrany spoločnosti pred nežiadúcimi
spoločenskými javmi.
2. Toto nariadenie upravuje všeobecné obmedzenia predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území obce Spišský Štiavnik.

§2
Pôsobnosť
Týmto nariadením sú povinné sa riadiť všetky fyzické osoby a právnické osoby prevádzkujúce
zariadenia, kde sa predávajú a podávajú alkoholické nápoje/ďalej len „prevádzkovatelia pohostinskej
činnosti“/, ako aj osoby žijúce alebo ináč sa zdržiavajúce na území obce.
§3
Vymedzenie základného pojmu
Alkoholickými nápojmi sa rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac
ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
1/ § 1 zák. NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

Druhá časť

Všeobecné podmienky predaja a podávania alkoholických nápojov

§4
1. Prevádzkovatelia pohostinskej činnosti môžu podávať alkoholické nápoje len v zariadeniach,
ktoré sú na to určené, prevádzkovo a priestorovo prispôsobené.
2. Ak sa alkoholické nápoje podávajú mimo týchto zariadení, prevádzkovateľ pohostinskej
činnosti musí mať súhlas obce. Takýto priestor musí byť viditeľne ohraničený
a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie čistoty a hygieny v tomto priestore.
3. Podávanie alkoholických nápojov na priamu konzumáciu je neprípustné formou
ambulantného predaja okrem prípadov uvedených v § 6 a v zariadeniach, ktoré nespĺňajú
podmienky podľa predchádzajúcich odsekov.
4. Prevádzkovatelia pohostinskej činnosti sú povinní zabezpečiť zverejnenie oznamov o zákaze
alebo obmedzení a dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené zákonom.
5. Každý, kto predáva, podáva alebo iným spôsobom umožňuje požitie alkoholických nápojov,
pre ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v § 5 tohto VZN, je povinný odoprieť ich predaj alebo
podanie osobe o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienky veku, kým ju nepreukáže.
• Zák. NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
§5
Všeobecný zákaz požívania alkoholických nápojov
Na území obce Spišský Štiavnik sa zakazuje:
a/ predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich použitie:
1.
2.
3.
4.
5.

Osobám mladším ako 18 rokov,
Osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
V zdravotníckych zariadeniach,
Na zhromaždení 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 bezprostredne požitie vodičom,
c/ vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak
ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy, verejný
poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie,
d/ podávať alkoholické nápoje v predajniach potravín,
e/ predávať, podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požitie v prevádzkových
jednotkách s predajom cez ulicu,
f/ na celom území obce Spišský Štiavnik je zakázané predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje
na verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných mimo zariadení na to určených podľa §
4,

g/ predávať a podávať alkoholické nápoje v prevádzkach v blízkosti rímskokatolíckeho kostola t.j.
na Mariánskom námestí a ulici Hlavnej v obci piatok, sobota, nedeľa celý deň

§6
Pri kultúrnych a športových podujatiach a akciách celoobecného rozsahu môže obec verejným
oznamom určiť podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
§7
Pokuty
Nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných
predpisov a to pokutou od 66 € do 664 €.

Tretia časť
Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2014.

V Spišskom Štiavniku 28.11.2013

signed
Mária Kleinová
starostka obce
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