Obecné zastupiteľstvo obce Benice vydáva v zmysle § 4 ods. 3 písm. n a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Benice
číslo 03/2010
o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na území obce Benice
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Benice (ďalej len VZN) upravuje:
1. Vymedzenie územia obce Benice, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný predaj,
podávanie alebo používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a verejne
prístupných miest v časovom a územnom rozsahu určené týmto VZN.
2. V zmysle § 2 ods. 2zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších zmien a doplnkov obec môže vo svojom územnom obvode alebo svojich
územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo
zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo používanie
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín
alebo na iných verejne prístupných miestach.
3.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
b) Verejné priestranstvá na účely tohto nariadenia sú všetky miesta priestory a plochy na
území obce, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie, cesty, Pastierisko,
chodníky, odstavné plochy, verejné plochy, zelene, záhrady, územia ktoré slúžia
verejnému užívaniu a pod.
c) Užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev
obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom
d) Miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej
právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám.
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e) Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale
ho chránia a kladne ovplyvňujú a slúžia k navodeniu zdravého spôsobu života obyvateľov
obce a k trvalému udržaniu pokojného stavu medzi obyvateľmi obce.

§3
Zákaz požívania alkoholických nápojov
1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a miestach verejne
prístupných na celom území obce. Toto neplatí okrem kalendárnych dní 31.12. a 1. 1.
príslušného roka.
2. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje v areáli Základnej školy počas dní školského
vyučovania.
3. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich
požívanie a konzumácia pohostinským spôsobom v predajniach potravín alebo
v obdobných maloobchodných prevádzkarňach.
4. Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto znenia sa nevzťahuje na:
a. Na obcou povolený záber verejného priestranstva formou prevádzok (letné terasy,
sedenia a obdobné zariadenia), ktoré poskytujú občerstvenie, reštauračné a alebo
pohostinské služby,
b. Na trhové akcie a jarmoky organizované obcou
c. Na akcie a podujatia s vopred udeleným súhlasom obce
d. Na športové akcie usporiadané TJ Dynamo Príbovce počas dňoch športových
súťaží.
§4
Zákaz predaja alkoholických nápojov

1. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich
požívanie a konzumácia pohostinským spôsobom pri ambulantnom predaji.
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§5
Osobitné povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy
a obmedzenia uvedené v § 3 a v § 4, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy
a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len „oznam“), umiestneným
v prevádzkarňach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže
prehliadnuť.
2. Text oznámenia podľa ods. 1. Musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný
a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť citácia osobitného
predpisu1 a tohto VZN.
3. Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie predaja alebo
požívania alkoholických nápojov na miestach určených v §3 a4, najmä ak:
a) ide o organizované predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatie
v obci,
b) ide o organizované kultúrne podujatia obcou alebo s vedomím obce
c) ide o organizované zhromaždenie2
d) atď.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) hlavný kontrolór obce
d) poverení zamestnanci obce
tým nie sú dotknuté iné osoby, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť v rámci svojej
pôsobnosti
§7
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom3.
2. Za porušenie tohto VZN možno v uložiť pokutu v blokovom konaní4 do výšky 33 € a v
rozkaznom konaní5 do výšky 250 €.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN,
môže starosta obce uložiť pokutu6 do výšky 6638 €.
1

Zákon NR SR číslo 219/1996 Z.z.
§1 a 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
3
Zákon č. 372/1990 Z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
4
§84 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
5
§ 87 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
6
§ 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2
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§8
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Benice č. 03/2010 o podmienkach predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce Benice bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Beniciach č. 26/10 zo dňa 28.04.2010 a účinnosť
nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Benice.

Ing. Milan Remšík
starosta obce Benice

VZN vyvesené: 01.05.2010
VZN zvesené:

4

