Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami zákona č. 187/1998 Z.z. o voľbách v znení neskorších
predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE VIŠŇOVÉ č. 9
O PODMIENKACH PREDAJA, PODÁVANIA A POŽÍVANIA
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA ÚZEMÍ OBCE VIŠŇOVÉ
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové upravuje:
•

Vymedzenie časti územia obce Višňové, v ktorom je obmedzený
alebo zakázaný predaj, podávanie alebo používanie alkoholických
nápojov.

•

Časové
vymedzenie
predaja,
podávania
alebo
požívania
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
obchodných prevádzkach, alebo na iných verejne prístupných
miestach.
§2
Základné pojmy

•

Alkoholickým nápojom je liehovina, destilát, víno, pivo a iný nápoj,
ktorý obsahuje viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

•

Verejné priestranstvá na účely tohto nariadenia sú ulice, chodníky,
mosty, schodiská, parkoviská, zastávky pravidelnej autobusovej
dopravy, parky, areály škôl, detské a školské ihriská, športoviská,
cintorín a iné pietne miesta, vrátane kostola, vodný tok a jeho
breh, administratívne zariadenia, vestibuly a verejnosti prístupné
časti budov, a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest, pokiaľ sa
nachádzajú v intraviláne obce.

§3
Rozsah zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
•

Zakazuje sa predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje
v predajniach potravín alebo v iných obdobných maloobchodných
prevádzkach za účelom jeho konzumácie v priestoroch týchto

prevádzok, a to celoročne v čase ich prevádzkových hodín.
•

Na verejných priestranstvách obce Višňové uvedených v článku 2.,
odsek 2 je zakázané:

•

celoročne od 00.00 hod. toho, ktorého dňa do 24.00 hod. toho,
ktorého dňa podávať a požívať alkoholické nápoje okrem
kalendárnych dní 31. decembra v čase od 22.00 hodiny do 24.00
hod. a 1. januára od 00.00 hod. do 3.00 hodiny. Výnimka sa
nevzťahuje na cintorín a iné pietne miesta, vrátane kostola

•

Zákaz sa nevzťahuje:

•

na letné terasy pred prevádzkami oprávnenými na predaj
alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, na ktoré
je vydaný súhlas obce Višňové na záber verejného priestranstva
počas otváracích hodín

•

na verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych
a cirkevných sviatkov, trhové, predvádzacie a reklamné akcie,
športové akcie a jarmoky, na ktorých organizovaní sa buď podieľa, či
spolupodieľa obec alebo sú presne vymedzené priestorom, dobou
trvania podujatia a úmysel jeho konania je v dostatočnom
predstihu, najmenej tri (3) pracovné dni vopred, oznámený písomne
obecnému úradu
§5
Sankcie

•

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou môže byť
kvalifikované a postihované ako priestupok proti verejnému
poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. Za priestupok môže byť obcou uložená
pokuta v blokovom konaní do výšky 33,- eur.

•

Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie môže byť kvalifikované ako
správny delikt, za ktorý môže obec podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do
výšky 6.638,- eur.
Výnosy z pokút sú príjmami obce.

•

§6
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce
Višňové sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach
predaja,
podávania
a požívania alkoholických nápojov na území obce Višňové
na
rok
2012 č. 9 zo dňa 16. decembra 2011.

Obecné zastupiteľstvo obce Višňové sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na území obce Višňové uznieslo dňa 10.10.2013.
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29.10. 2013.
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 44 /2013.
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