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Obec Dvory nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení, § 2 ods. 4, 5, 6 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v platnom znení, vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DVORY NAD ŽITAVOU č. 4 / 2015
ktorým sa zakazuje požívanie, podávanie a predaj alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach na území obce Dvory nad Žitavou
§1
Základné pojmy
1) Alkoholickými nápojmi na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„VZN“) sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75
objemového percenta alkoholu.
2) Predajom alkoholických nápojov pre účely tohto VZN sa rozumie predaj
alkoholického nápoja vo vratnom alebo nevratnom obale bez možnosti priamej
konzumácie /obchody/.
3) Podávaním alkoholických nápojov pre účely tohto VZN sa rozumie predaj
alkoholických nápojov na priamu konzumáciu /reštauračné zariadenia, pohostinstvá,
exteriérové sedenia, mobilné stánky a pod./.
4) Požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách pre účely tohto VZN
sa rozumie ich priama konzumácia na verejne prístupných miestach v územnom
obvode obce Dvory nad Žitavou
5) Verejne prístupným miestom na účely tohto VZN sa považujú všetky miesta
v územnom obvode obce Dvory nad Žitavou /intravilán/, na ktoré je umožnený vstup
bližšie neurčitému počtu osôb, slúžia na verejné užívanie, sú voľne prístupné, ako sú
ulice, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, nábrežia, hrádze, schody, detské ihriská,
trhoviská, cintoríny a pietne miesta, priestory stanice Železníc Slovenskej republiky,
zastávky autobusovej dopravy, verejné WC, kultúrne a historické pamiatky, úradné
budovy a inštitúcie, parky, verejná zeleň, školské a predškolské zariadenia,
športoviská, areály zdravotníckych zariadení, kostola, kalvárie a podobne.
6) Územným obvodom sa na účely tohto VZN rozumie katastrálne územie, a to
katastrálne územie Dvory nad Žitavou.
§2
Zákaz požívania a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
1) Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholický nápojov
denne v čase od 06:00 hod. do 04:00 hod. nasledujúceho dňa na všetkých verejne
prístupných miestach v územnom obvode Dvory nad Žitavou.
2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto v územnom obvode
obce Dvory nad Žitavou, na ktorom je so súhlasom obce:
a) zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkami bufetov, pojazdných bufetov,
kioskov, zariadení rýchleho občerstvenia, reštauračných alebo stravovacích zariadení v
čase prevádzkových hodín vo vymedzenom, vyznačenom priestore,
b) Zákaz podľa odseku sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto v územnom obvode
obce Dvory nad Žitavou v dňoch 31. 12. a 1. 1. príslušného kalendárneho roka
ba) obci riadne a včas oznámené verejné kultúrne podujatia podľa zákona č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,

bb) obci riadne a včas oznámené verejné telovýchovné podujatia, športové
podujatia a turistické podujatia podľa zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
bc) obci riadne a včas oznámené zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990 Zb.
o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
bd) verejné podujatia organizované obcou alebo na organizovaní ktorých sa
obec podieľa ako spoluorganizátor, týkajúcich sa predajných, propagačných
alebo spoločenských podujatí a to na základe písomného povolenia starostu
obce na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť obci doručená aspoň 7
kalendárnych dní pred začatím podujatia. Písomný súhlas musí obsahovať:
presné vymedzenie hranice priestoru, kde sa bude podávať alkohol,
zabezpečenie čistoty tohto priestoru a okolia a pod.
§3
Sankcie
1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti verejnému
poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, za
ktorý jej možno uložiť pokutu do 33,- €.
2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší zákaz
uvedený v tomto nariadení, môže starosta uložiť pokutu do 6 638,78 € podľa § 12 ods.
1 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení.
3) Výnos z pokút je príjmom obce.
§4
Kontrola
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN, ukladanie a vyberanie pokút a prípadne oznámenie
správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Obecnej polície Dvory nad Žitavou.
2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN môžu vykonávať na základe poverenia starostu
obce aj iní zamestnanci Obce Dvory nad Žitavou a hlavný kontrolór obce.
§5
Záverečné ustanovenie
1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou dňa 29. 6.
2015, pod číslom uznesenia 60/29062015.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom po zverejnení na úradnej tabuli Obecného
úradu Dvory nad Žitavou.
Dvory nad Žitavou, dňa 15. 7. 2015

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

