Všeobecne záväzné nariadenie Obce Telgárt č. 2/2013
o podmienkach obmedzenia a zákazu predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území obce

Obecné zastupiteľstvo v Telgárte v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle §
2 ods. 4 až 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia :
§1
Predmet úpravy
1. Predmetom úpravy podľa tohto VZN je ustanovenie podmienok obmedzenia a
zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území obce.
a) v určitých hodinách alebo dňoch v určených zariadeniach spoločného
stravovania a v predajniach potravín v rozsahu určenom týmto VZN
b) na určených verejne prístupných miestach obce z dôvodu ochrany verejného
poriadku v rozsahu určenom týmto VZN.
2. Predmetom úpravy podľa tohto VZN je ďalej určenie výnimok zo zákazu alebo
obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ktorý je
ustanovený podľa tohto VZN
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) miestom verejnosti prístupným je každé miesto alebo územný priestor
prístupný pre verejné využívanie a užívanie tretím osobám obvyklým
spôsobom,
b) dôvodom ochrany verejného poriadku sa rozumie
1. zachovanie alebo navodenie zdravých podmienok, ktoré nepôsobia
nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú a slúžia
k navodeniu zdravého spôsobu života ľudí a k trvalému udržaniu
pokojného stavu medzi obyvateľmi obce alebo tretími osobami
§3
Zákaz predaja a podávania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu
v mieste predaja vo všetkých predajniach potravín , alebo v podobných
maloobchodných prevádzkach na území obce denne v čase od 1.00 hod. do
24.00 hod.
2. Zakazuje sa podávanie alkoholických nápojov mimo doby prevádzky určenej
otváracími hodinami vo všetkých pohostinstvách alebo podobných zariadeniach

a zariadeniach spoločného stravovania, ktorých prevádzková jednotka je
umiestnená na území obce.

§4
Zákaz požívania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na miestach verejne prístupných na
celom území obce v nasledovnom územnom a časovom určení :
a) Na všetkych miestnych
komunikáciách priľahlých
chodníkoch a
parkoviskách, na všetkých verejných priestranstvách patriacich k obecným
a cirkevným budovám bez určenia času.
b) Na všetkých verejne prístupných miestach určených na verejne užívanie priestory pri prevádzkach potravín, občerstvenia, zariadení spoločného
stravovania, hotelov a podobných zariadení bez určenia času.
§5
Výnimky
Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto VZN sa nevzťahuje :
a) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle príslušného
všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci (trhové
akcie, jarmoky a pod.),
b) na povolené osobitné užívanie verejného priestranstva pre poskytovanie
dočasných pohostinských a reštauračných služieb v dočasných posedeniach
pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná alebo zimná terasa)
c) jednorázové kultúrne, spoločenské a športové akcie, ktpré organizuje obec,
alebo sa konajú so súhlasom obce
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú orgány príslušné podľa osobitných
predpisov.
§7
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať v zmysle príslušných
osobitných predpisov.
a) Ak právnická, alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší VZN obce
Telgárt, môže obec podľa § 13 odst. 9 písm. a) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu až do výšky
6 638.- €.
b) Porušenie VZN obce Telgárt fyzickou osobou je v zmysle § 48 zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch, priestupkom proti verejnému poriadku, možno
zaň udeliť pokutu do 33.-€.

§8
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Telgárte sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 5.12.2013
uznesením č. 69/2013 a VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli Obecného úradu v Telgárte, t. j. 20.12.2013
Mgr. Mária Knižková
starostka obce
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