Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č.15
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
vydané v súlade s ustanovením § 6 odst.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona NR SR č.219/1996 Zb. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb.
Čl. 1
Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac
ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Čl. 2
Zakazuje sa:
1. predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie:
a) osobám mladším ako 18 rokov,
b) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
c) v zdravotníckych zariadeniach,
d) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
e) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov
2. podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom.
Čl. 3
Ďalej sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov počas celého kalendárneho roka na
verejných priestranstvách:
a) v okolí predajní,
b) v parku a cintorínoch,
c) na námestí,
d) v prevádzkach, kde nie sú vybudované alebo inak zabezpečené sociálne zariadenia,
e) na detských ihriskách a športoviskách,
f) na verejnom priestranstve – autobusovom nádraží –Nádražná ulica.
Čl. 4
Výnimky zo zákazu požívania nápojov vydáva starosta obce.
Čl. 5
Obec Jablonica môže vo svojom územnom obvode obmedziť alebo zakázať v určitých
hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov
v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo iných verejne
prístupných miestach.
Čl. 6
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie:
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a
obmedzenia uvedené v Čl.2, Čl.3, a Čl.4 sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a
obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len „oznam“) umiestnením
v prevádzkach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.

2. Text oznamu (Čl.5, odst.1) musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený
na vhodnom podklade. Súčasťou tohoto oznamu musí byť aj citácia tohto VZN obce
Jablonica o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
3. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy
uvedené v Čl.2, odst.1 písm. a) a e) je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o
ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.
Čl. 7
Pokuty
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v Čl. 2 až Čl. 5, môže uložiť starosta obce pokutu
do 200.000,-Sk.
2. Fyzickej osobe, ktorá porušila zákaz alebo obmedzenie uvedené v Čl. 2, Čl. 3, a Čl. 4
môže uložiť starosta obce blokovú pokutu do 1.000,-Sk.
3. Pokutu podľa Čl. 6, odst.1. a 2., možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta
dozvedel o tom, kto sa porušenia všeobecne záväzného nariadenia dopustil.
Čl. 8
VZN č.15 bolo vyvesené na úradnej tabuli od 19.4.2007 do 4.5.2007.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jablonici dňa
7.5.2007 uznesením č.34/2007 . VZN nadobúda účinnosť dňa 24.5.2007 t. j. 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli.

Alena Hazuchová
starostka obce Jablonica

