Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť
10 dňová lehota, počas ktorej môžu FO a PO uplatniť
pripomienku k návrhu v písomnej podobe,
elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom
úrade v kancelárii prednostky OcÚ Palárikovo.
Návrh zverejnený dňom 28.05.2012

Všeobecne záväzné nariadenia obce Palárikovo
číslo 02/2012
o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 11/120628 zo dňa 28.06.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Palárikovo dňa 29.06.2012 na dobu 15 dní

Obec Palárikovo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PALÁRIKOVO
č. 02 /2012

o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach
Obecné zastupiteľstvo v Palárikove sa uznieslo na tomto nariadení:
§1
Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je obmedziť
a zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach na území obce Palárikovo, v súlade s ustanovením § 2 ods. 4 zákona
č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 219/1996 Z. z..
§2
Základné pojmy
(1) Alkoholickými nápojmi sa na účely tohto nariadenia rozumejú liehoviny, destiláty, víno, pivo
a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.1)
(2) Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia sú verejné priestranstvá, priestory staníc
a zastávok autobusovej dopravy, predajne potravín, špecializované predajne vína (vinotéky),
cintoríny a pietne miesta na území obce.
(3) Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta na území obce
Palárikovo (ďalej len „obce“), ktoré slúžia na verejné užívanie, a to ulice, námestia, cesty,
chodníky, parkoviská, mosty, schody, parky, detské ihriská a trhoviská.
§3
Obmedzujúce a zakazujúce opatrenia
(1) Zakazuje sa od 02.01. do 30.12. v kalendárnom roku v čase od 05.00 hod. do 03.00 hod.
nasledujúceho dňa 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 vzdialenom do 50 metrov od predškolských zariadení
a od školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov, a od zdravotníckych zariadení, ako aj
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v ambulantnom predaji na športoviskách a detských ihriskách, a to v čase od 6.00 hod. do 24.00
hod. každý deň.
(3) Zákaz uvedený v odseku (1) sa nevzťahuje na priestory podnikateľských prevádzok
poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, vrátane ich vonkajších sedení.
(4) Zákaz uvedený v odseku (1) sa nevzťahuje na kultúrne, spoločenské, propagačné a predajné
akcie v rozsahu ustanovenom v zákone 2).
§4
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obecná polícia Palárikovo.
(2) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá porušila zákaz alebo povinnosť uvedenú v tomto nariadení pokutu do 6638 eur3).
(3) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustí priestupku podľa
všeobecne záväzného predpisu4).
(4) Výnos z pokút je príjmom obce.
§5
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Palárikovo bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Palárikove pod č.11/120628 zo dňa 28.06. 2012.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
uverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu Palárikovo.
RSDr. Bernard Roštecký
Starosta obce

1) § 1 zákon č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších zmien a doplnkov
2) § 2 ods. 4 zákona .219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
v znení neskorších zmien a doplnkov
3) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

3

