Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 5/2020
o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných
miestach
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3
písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a na základe § 2 ods. 2
zák. 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
§1
Základné pojmy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je utvárať a chrániť zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce Poniky ich ochranou pred
zneužívaním alkoholických nápojov.
2. Používaním alkoholických nápojov podľa §1 zákona č. 219/1996 Z.z. a tohto VZN sa rozumie
používanie a konzumácia liehovín, destilátov, vina, piva a iných nápojov, ktoré obsahujú viac ako
0,75 objemového percenta alkoholu.
3. Pod pojmom pohostinský spôsob predaja sa na účely tohto VZN rozumie podávanie nalievaných
alkoholických nápojov a umožnenie ich používanie.
4. Verejné priestranstvo je definované v §2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa za verejné priestranstvo považuje ulica, námestie,
park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke
vzťahy slúži na všeobecne užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
§2
Zákaz predávania, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
a výnimky zo zákazu.
1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje celoročne v čase od 0.00 hod do 24.00 hod.
denne predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje definované v §1 ods. 2 tohto VZN na verejné
prístupných miestach definovaných v §1 ods.4 tohto VZN s výnimkou:
a) v čase 31. decembra kalendárneho roka od 18.00 hod do 1. januára kalendárneho roka do 4.00
hod.,
b) verejné prístupné miesta, s ktorých činnosťou podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov
bezprostredne súvisí a sú na takúto činnosť v zmysle príslušnej legislatívy prevádzkovo a
priestorovo prispôsobené ( napr. prevádzky poskytujúce pohostinské a reštauračné služby,
obcou povolené letné terasy, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich pohostinské a
reštauračné služby a pod. ), a to počas prevádzkových hodín príslušného zariadenia,
c) podujatí organizovaných obcou Poniky,
d) podujatí oznámených alebo ohlásených obci v súlade s osobitnými zákonmi ( napr. zák. č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zák. č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom
práve),
e) na športových podujatiach, ak je to v zmysle platnej legislatívy dovolené.
§3

Sankcie
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v §.2 ods. 1 môže uložiť obec pokutu od 165,97 € do 6 638,78 €.
2. Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz uvedený v §.2 ods. 1 je postihnuteľná podľa zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnení.
3. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku podľa §
48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorú možno uložiť pokutu
do 33,19 € .
4. Pokutu podľa ods. 1 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
§4
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenie vykonávajú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva obce Poniky
c) členovia komisie verejného poriadku
§5
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Poniky na
svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2020 uznesením č. 162/2020
§6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
V Ponikách, 15.12. 2020

Ing. Jana Ondrejková
starostka obce
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