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Obecné zastupiteľstvo v Palárikove v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a
§ 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 2 ods. 4, 5, 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním
alkoholických
nápojov
a o zriaďovaní
a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb
sa uznieslo
na tomto
všeobecne záväznom nariadení
o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na
území obce Palárikovo

§1
Vymedzenie pojmov
(1) Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia sú verejné
priestranstvá, parky a verejná zeleň, priestory staníc a zastávok
autobusovej dopravy, predajne potravín, špecializované predajne vína,
cintoríny a pietne miesta na území obce, schodiská verejne prístupných
budov.
(2) Verejným priestranstvom sú pozemky vo vlastníctve obce, ktoré sú
prístupné každému, okrem pozemkov prenajatých tretím osobám; mosty,
námestia, cesty, chodníky, parkoviská.
§2
Určenie zákazov
(1) Zakazuje požívanie alkoholických nápojov na všetkých verejne
prístupných miestach na území obce.
(2) Zakazuje sa podávanie alkoholických nápojov v predajniach potravín,
špecializovaných predajniach vína nachádzajúcich sa v okruhu do 50
metrov od predškolských zariadení a od školských zariadení pre deti
a mládež do 18 rokov a od zdravotníckych zariadení, a to v čase
od 6.00 hod. do 24.00 hod. každý deň.

§3
Výnimky zo zákazov
(1) Zákaz uvedený v § 2 ods. 1 sa nevťahuje na priestory podnikateľských
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, vrátane ich
vonkajších sedení.
(2) Zákaz uvedený v § 2 odseku 1 sa nevzťahuje na zhromaždenia1 a verejné
kultúrne podujatia2, kde je možné požívať pivo a víno3.
(3) Zákaz uvedený v § 2 odseku 1 neplatí od 20.00 hodiny dňa 31.12. do 5.00
hodiny nasledujúceho dňa (1.1.).

§4
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa VZN obce Palárikovo číslo 02/2012 o obmedzení a zákaze
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach.
§5
Účinnosť
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Palárikove dňa 30.5.2019 uznesením číslo 2/190530.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce.

Mgr. Ľubica Karasová
starostka obce

1) § 1 a 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
2) § 1 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
3) § 2 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona NRSR č. 219/1996 Z. z.

