
                            VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

                                                       Č. 5/2019 

                        O ZÁKAZE  POŽÍVANIA  ALKOHOLICKÝCH  NÁPOJOV 

        NA  VEREJNE  PRÍSTUPNÝCH MIESTACH  OBCE  ŠIVETICE 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Šivetice podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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 „zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov“/ 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v nasledujúcom znení: 

                                                                       Článok I. 

                                                          Úvodné ustanovenia 

1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia/ ďalej len „VZN“ / je utvárať  a chrániť 
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce Šivetice ich ochranou pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. 

2. Používaním alkoholických nápojov podľa § 1 zákona o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a tohto VZN sa rozumie používanie a konzumácia liehovín, destilátov, 
vína, piva a iných alkoholických nápojov. 
 
                                                        Článok II. 
                                         Obmedzujúce opatrenia 
 
1. Verejne prístupným miestam pre účely tohto VZN sú všetky miesta v intraviláne obce 

Šivetice, ktoré sú verejne prístupné a slúžia na verejné užívanie. 
2. Týmto VZN sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na týchto 

určených verejných priestranstvách a v tomto časovom rozpätí: 
a/ na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa pri budove obecného úradu a parku  
nepretržite, 
b/ na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa pri autobusových zastávkach  
nepretržite, 
c/ na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa pri budove Evanjelického kostola a.v. 
nepretržite. 
d/ na území na ktorom je vybudovaný obecný cintorín, ako aj verejné priestranstvá 
nachádzajúce sa vo vzdialenosti 100 m od obecného cintorína nepretržite, 
e/ na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa pri  Dome smútku nepretržite, 
f/ na verejných  priestranstvách nachádzajúcich sa pri budove Materskej školy 
nepretržite 



g/ na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa pri budovách miestnych predajní 
potravín, nepretržite 
h/ na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa pri bude požiarnej zbrojnice, 
nepretržite.                  
 
                                         Článok III. 
                             Zákaz požívania alkoholických nápojov 
 

1. Zakazuje sa predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov na vymedzených 
verejných priestranstvách uvedených v článku II. bod 2 tohto VZN bez ohľadu na časové 
obdobie. 

2. Tento zákaz sa nevzťahuje na verejné kultúrne, spoločenské a športové akcie, ktorých 
usporiadateľom je obec,  alebo na ich usporiadanie udelilo svoj písomný súhlas. 
 
 
                                                             Článok IV. 
                                                             Sankcie 
 

1. Fyzická  osoba,  ktorá poruší  zákaz, obmedzenie alebo povinnosť  vyplývajúcu z tohto  VZN 
sa dopúšťa priestupku podľa zákona o priestupkoch. 

2. Na rozhodovanie o pokutách  sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o priestupkoch 
a správnom konaní. 
 
 
                                                            Článok V. 
                                               Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvo Obce Šivetice, 

uznesením č.  50/12/2019,  zo dňa  03.   12. 2019 

 

V Šiveticiach , dňa  04. 12. 2019         

 

                                                                                                                                   Ľudovít Sendrei 

                                                                                                                                   Starosta obce 

 

   


