Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 obce Brezany
o obmedzení predaja a požívanie alkoholických
nápojov
Obec Brezany v zmysle podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 2 odst. 4,5 a 6 zákona č. 219/1996 Z.z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov vydáva všeobecne záväzné nariadenie
o obmedzení predaja a požívania alkoholických nápojov (ďalej len VZN)

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN obce Brezany upravuje obmedzenie predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území obce Brezany.
2. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
3. Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, podjazdy, parkoviská,
odstavné plochy, lávky, mosty, verejné plochy zelene, nábrežia, lesy, nezastavané
územia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Článok 2
Predaj alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich
požívanie:
 osobám mladším ako 18 rokov
 osobám zjavne ovplyvneným alkoholom
 na verejných podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov
2. Zakazuje sa podávať alkoholické nápoje výčapným spôsobom (nadrobno) vo všetkých
predajniach a ich priľahlých priestoroch, v ktorých nie je povolená konzumácia týchto
nápojov v zmysle § 5 odst. 1 tohto nariadenia.
3. Starosta obce môže svojim rozhodnutím obmedziť predaj alkoholických nápojov
právnickej a fyzickej osobe, ak dochádza k porušovaniu § 3 tohto nariadenia
v prevádzkarni, alebo v jej okolí bližšom ako 20 metrov a k náprave nedošlo ani na
základe písomného upozornenia.
4. Starostka obce môže svojim rozhodnutím zakázať predaj alkoholických nápojov
právnickej alebo fyzickej osobe, ak opatrenie uvedené v ods. 3 nebolo dostatočne
účinné na odstránenie porušovania § 3 tohto nariadenia.
Článok 3
Požívanie alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach v intraviláne
Obce Brezany – areál Materskej školy, detské ihriská, cintorín, v priestoroch
autobusových zastávok.
2. Výnimku z tohto zákazu udeľuje starosta obce samostatným rozhodnutím s presnou
špecifikáciou miesta a času, na ktorý sa výnimka vzťahuje.
3. Tento zákaz sa nevzťahuje na verejne, kultúrne, spoločenské a športové podujatia,
ktorých usporiadateľom je obec, alebo na ich usporiadanie obec udelí svoj písomný
súhlas.
4. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na predaj alkoholických nápojov, na ktoré
sa vzťahuje zákaz uvedený v odst. 1 sú povinné upozorniť verejnosť na tento zákaz
výrazným označením alebo oznámením umiestneným v prevádzkarňach alebo
budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť. Text oznamu musí
byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestený na vhodnom podklade.
Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia zákona č. 219/1996 Z.z. a tohto nariadenia.

Článok 4
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány samosprávy obce starosta,
poslanci obecného zastupiteľstva, komisie, pracovníci obecného úradu.
2. Fyzickej osobe, ktorá poruší § 3 odst. 1 tohto nariadenia môže byť uložená pokuta do
výšky 33,2 € ( v blokovom konaní do 16,60 €).
3. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie, alebo povinnosť uvedenú v § 2,3,4 alebo § 5 odst. 1 môže starosta obce
uložiť pokutu od 166 € do 6.639 €.
4. Pokutu podľa odst. 3 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.
6. Výnosy z pokút sú príjmom obce Brezany.
Článok 5
Prechodné a záverečné ustanovenie
1. Právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, v ktorej zariadení sa
používajú alkoholické nápoje je povinná požiadať o výnimku podľa § 3 odst. 2 tohto
nariadenia najneskôr do dňa účinnosti tohto nariadenia. V prípade neudelenia výnimky
je povinná ukončiť možnosť používania alkoholických nápojov vo svojej prevádzke
do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti o neudelení výnimky.
2. Toto VZN č. 6/2019 bol schválený uznesením č. Obecným zastupiteľstvom obce
Brezany dňa

Bc. Iveta Brezianská
starostka obce
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