Mesto Sereď

VZN č. 2/2006
o úprave podmienok predaja, podávania
alebo požívania alkoholických nápojov
na území mesta Sereď

Schválené MsZ

Účinnosť od

v Seredi, dňa 25. 04.2006

12. 05. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sereď
č. 2/2006
z 25. apríla 2006
o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na
území mesta Sereď.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď podľa § 6 zákona SNR č.369/91Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods.2 zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke záchytných izieb sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je utvárať a chrániť zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta Sereď ich ochranou pred
zneužívaním alkoholických nápojov a tiež vytvoriť podmienky pre zabezpečenie
verejného poriadku na území mesta Sereď.
2) Toto VZN upravuje podmienky obmedzenia alebo zákazu predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území mesta Sereď.

§2
Základné pojmy
1) Alkoholickými nápojmi na účely tohto VZN sa rozumejú nápoje 1) ustanovené zákonom č.
219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
2) Verejne prístupným miestom na účely tohto VZN je každé miesto na území mesta Sereď,
na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenému počtu osôb, je pre tento účel určené
a voľne alebo za úplatu prístupné a kde nie je vstup osobám zakázaný alebo upravený
osobitnými podmienkami.
3) Pod pojmom pohostinský spôsob predaja sa na účely tohto VZN rozumie predaj alebo
podávanie nalievaných alkoholických nápojov a umožnenie ich požívania v mieste
predaja.

§3
Obmedzujúce opatrenia
1) Zakazuje sa predávať, podávať alebo inak umožňovať požívanie alkoholických nápojov
pohostinským spôsobom v predajniach potravín alebo v obdobných maloobchodných
prevádzkach.

2) Na všetkých verejne prístupných miestach intravilánu mesta Sereď sa v dňoch pondelok
až nedeľa zakazuje podávať alebo požívať alkoholické nápoje, okrem kalendárnych dní
31.12. a 01.01 príslušného roku.
3) Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch, pri jednorazových akciách
celomestského charakteru, rozhodnúť v rámci správneho konania o ďalšom obmedzení
alebo zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach
spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach.
4) Obmedzujúce opatrenia2) vzťahujúce sa na zákaz predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov upravené zákonom č.219/1996 Z.z, nie sú týmto VZN dotknuté.

§4
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
1) Týmto VZN sú povinné riadiť sa všetky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na
podnikanie prevádzkujúce zariadenia s predajom a podávaním alkoholických nápojov
a fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo inak zdržiavajúce sa na
území mesta Sereď.
2) Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb3) oprávnených na podnikanie, na
ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia a osobitné povinnosti fyzických osôb4) podľa
zákona č. 219/1996 Z.z., nie sú týmto VZN dotknuté.

§5
Osobitné ustanovenia
1) Obmedzujúce opatrenia podľa §3 ods.2 sa nevzťahujú na :
a) verejne prístupné miesta5), na ktorých užívanie za účelom poskytovania
reštauračných alebo pohostinských služieb vydalo mesto Sereď povolenie alebo
vydalo súhlas k predaju, podávaniu alebo požívaniu alkoholických nápojov,
b) verejné, kultúrne alebo športové podujatia organizované so súhlasom mesta Sereď,
t.j. na ktorých organizácii sa mesto Sereď podieľa, organizuje ich alebo na ich
organizovanie vydalo súhlas.
2) Primátor mesta je oprávnený:
a) vydať súhlas k predaju, podávaniu alebo požívaniu alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach pred prevádzkarňami, v ktorých sa vykonáva
reštauračná alebo pohostinská činnosť, alebo
b) na predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov počas konania
verejných, kultúrnych alebo športových podujatí,
c) v odôvodnených prípadoch, najmä za účelom organizovania reklamných, predajných
alebo propagačných podujatí, rozhodnúť o udelení krátkodobej alebo jednorazovej
výnimke z obmedzení upravených v §3 tohto VZN,
3) O vydaní súhlasu alebo udelení výnimky podľa ods.2 rozhoduje primátor mesta na
základe žiadosti podanej oprávnenou osobou6).

4) Žiadosť za účelom rozhodnutia podľa ods.2 písm. b) a c) je oprávnená osoba povinná
podať najneskôr do 24 hod. pred konaním podujatia.
§6
Sankcie
1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v §3 a §4 tohto VZN, môže mesto Sereď uložiť
pokutu od 5000 Sk do 200 000 Sk.
2) Fyzická osoba, ktorá poruší zákaz, obmedzenie alebo povinnosť vyplývajúcu z tohto VZN
sa dopustí priestupku podľa zákona o priestupkoch7).
3) Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy
o priestupkovom a správnom konaní8).

§7
Kontrolná činnosť
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva Mestská polícia Sereď.
2) Kontrolu podľa ods.1 môžu na základe písomného poverenia primátora mesta vykonávať
aj iní zamestnanci mesta.
3) Príslušníci mestskej polície sú oprávnení v rozsahu svojej pôsobnosti a za dodržania
podmienok podľa zákona č.219/1996 Z.z. vyzvať osoby4) na vyšetrenie na zistenie
alkoholu alebo iných návykových látok 9).

§8
Účinnosť
1) VZN mesta Sereď o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov na území mesta Sereď bolo schválené Uznesením č. 35/2006 zo zasadnutia
Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25. 04. 2006
2) Toto VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických
nápojov na území mesta Sereď nadobúda účinnosť dňom 12. 05. 2006

Ján Lehota v.r.
Primátor mesta Sereď

1)

Liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta
alkoholu,
2)

Zakazuje sa
a)
predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
1.osobám mladším ako 18 rokov, 2.osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 3.v zdravotníckych
zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých, 4.na zhromaždeniach (§1 a 2 zákona
č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve) a verejných kultúrnych podujatiach (§1 zákona
č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) s výnimkou piva a vína, 5.na verejných
kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b)
podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c)
vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy,
verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.

3)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy
a obmedzenia uvedené v §2 ods.1 písm.a) a b) a v odseku 2 zákona č.219/96 Z.z., sú povinné
upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len
„oznam“) umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť
nemôže prehliadnuť.
Text oznamu (odsek 1) musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom
podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia tohto zákona.
Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v §2 ods.1
písm.a) zákona č.219/96 Z.z., je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má
pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.
Osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným osobám
alebo poškodiť majetok, nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní
tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak by počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom.
4)

5)

napr. letné terasy a záhradné posedenia pred reštauračnými alebo pohostinskými prevádzkarňami.

6)

fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie prevádzkujúce pohostinské alebo
reštauračné zariadenia, organizátori verejných, kultúrnych alebo športových podujatí, organizátori
reklamných, predajných alebo propagačných podujatí.
7)

Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8)

Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

§ 5 ods. 1 a 2 zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke záchytných izieb.
9)

