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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PLIEŠOVCE
č. 114/2017
o úprave podávania a požívania alkoholických nápojov

Obecné zastupiteľstvo obce Pliešovce vydáva, podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 4, 5 a 6 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Článok 1
Účel a rozsah úpravy
1.Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je aplikovať
ustanovenia § 2 ods. 4, 5 a 6 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 219/1996 Z. z.“).
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a) vymedzenie časti v územnom obvode obce Pliešovce, v ktorom je obmedzené
alebo zakázané podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov,
b) časové vymedzenie zákazu podávania alebo požívania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach.
Článok 2
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa rozumejú :
a) alkoholickými nápojmi podľa §1 zákona č. 219/1996 Z. z. a tohto VZN liehoviny,
destiláty, vína, pivá a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta
alkoholu,
b) za vyhradené verejné prístupné miesta všetky miesta, priestory a plochy
v intraviláne obce Pliešovce slúžiace verejnému užívaniu podľa čl. 3 ods. 1 tohto
nariadenia.
Článok 3
Zákazy a obmedzenia podávania a požívania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa, z dôvodu ochrany verejného poriadku, podávať a požívať alkoholické
nápoje na verejne prístupných miestach. Pre účely tohto VZN sú to všetky miesta
v intraviláne obce Pliešovce, ktoré sú verejne prístupné a slúžia na verejné užívanie
a to najmä: ulice, miestne komunikácie, chodníky, námestia, detské ihriská, parky,

verejné WC, mosty, autobusová zástavka, školské a predškolské zariadenie, priestory
autobusového nástupišťa, parkoviská, tržnice (tržnica pri verejných WC, tržnica pri
predajni JEDNOTA) , dom služieb, priestory pred obchodmi a domom služieb, areál
cintorína, areál zdravotného strediska a pod.
2. Zákaz podávať a požívať alkoholické nápoje podľa ods. 1 platí v dňoch pondelok
až nedeľa kalendárneho roka, v čase od 5. 00 hod. do 4.00 hod. nasledujúceho dňa,
okrem dňa 31.decembra a 1. januára príslušného kalendárneho roka.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
Zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných
miestach určený v čl.3 tohto VZN sa nevzťahuje na :
a) vonkajšie sezónne sedenie (letné terasy) pred prevádzkami reštaurácií alebo
podobných zariadení,
b) reštauračné a stravovacie zariadenia a ostatné zariadenia vyhradené na priamu
konzumáciu jedál a nápojov
c) na miesta, na ktorých sú organizované verejné podujatia pri príležitosti konania
spoločenských akcií
d) na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na inak verejne prístupných miestach
s tým, že takéto neverejné podujatie musí byť odsúhlasené vlastníkom, resp.
oprávneným užívateľom takéhoto verejne prístupného miesta.
Článok 5
Kontrola dodržiavania
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci polície, starosta, hlavný
kontrolór, poslanci OZ, a osoby poverené starostom obce.
Článok 6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou bude kvalifikované a postihované
ako priestupok postihnuteľný podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnení.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie bude kvalifikované ako správny delikt, za ktorý môže
obec Pliešovce podľa § 27b ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 2 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do 6 638 eur.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Pliešovciach dňa 24.4.2017 a bolo schválené uznesením č. 16/2017.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom odo dňa
vyvesenia na úradnej tabuli obce Pliešovce.
Ing. Štefan Sýkora – starosta obce

