Všeobecne záväzné nariadenie
Obec Valaská

č. 7
výtlačok

V súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 2, ods. 2, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb a v súlade so zákonom 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská č. 7/2020 o obmedzení a zákaze
predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov
obmedzením fajčenia v obci Valaská

Návrh VZN: vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
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písomne na adresu Obec Valaská, Námestie 1.
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ústne do zápisnice na obecnom úrade vo
Valaskej,
elektronicky na adresu: prednosta@valaska.sk
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§1
ZÁKLADNÉ POJMY
1. Verejné priestranstvo – na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ,,VZN)
sa za verejné priestranstvo považujú všetky miesta na území obce Valaská, ktoré slúžia na
verejné užívanie a miesta verejnosti inak prístupné ako sú ulice, námestie, cesty, chodníky,
terasy, parkoviská, mosty, priechody, podchody, nadchody, schody, parky, areály škôl a
školských zariadení, detské ihriská, športoviská, trhoviská.
2. Alkoholické nápoje sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako
0,75 objemového percenta alkoholu, vrátane nízkostupňového piva.
3. Fajčenie je osobitný druh toxikománie, ktorý škodlivo pôsobí na zdravie fajčiarov
nefajčiarov. Fajčenie je negatívny jav spôsobujúci značné spoločenské škody, najmä
poškodzovaním zdravia občanov. Všetky orgány, organizácie, fyzické a právnické osoby
predávajúce tovar a poskytujúce služby v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v platnom znení a zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník,
sú povinní chrániť občanov a spoločnosť pred škodlivými účinkami fajčenia, odstraňovať
jeho príčiny a následky .
§2
PODÁVANIE A POŽÍVANIE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
1. Na území obce Valaská sa zakazuje:1
a) podávať alebo požívať alkoholické nápoje:
- na Námestí 1. mája,
- v parku na Švermovej ulici,
- v priestoroch cintorína a vojnového hrobu,
- v priestoroch detských ihrísk, športovísk a multifunkčných ihrísk a do vzdialenosti 30 m
v ich okolí,
- na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach v okolí 30 m od:
Kultúrneho domu na Námestí 1. mája č. 460/8, Základnej školy Jaroslava Simana na
Októbrovej ulici č. 16, Odborného učilišťa internátneho na Švermovej ulici č. 1, Základnej
umeleckej školy na Záhradnej ulici č. 46/1, Detského domova na Chalupkovej ulici č. 2,
Materskej školy na Švermovej ulici č. 8 a jej elokovaného pracoviska na Námestí 1. mája
460/8.
b) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie:
- osobám mladším ako 18 rokov,
- osobám zjavne ovplyvneným alkoholom.
c) osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje,
d) osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov
po 21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

2. Výnimka podávania a požívania alkoholických nápojov:
a) v čase od 31. decembra kalendárneho roka do 1. januára kalendárneho roka,
§2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevádzke protialkoholických záchytných izieb
1

2

b) na verejných kultúrnych, spoločenských, telovýchovných, športových a turistických
podujatiach, na ktorých organizácii sa obec podieľa, organizuje ich alebo na ich
organizovanie vydalo súhlas,
c) v priestoroch obcou povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby.

§ 2.1
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1. Právnické 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, 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 oznamu podľa § 2.1 ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný
a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia
osobitného predpisu t. j. zákon č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
a tohto nariadenia.
3. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy
uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) bodoch 1 až 5, je povinný odoprieť ich predaj alebo
podanie osobe, o ktorej má pochybnosti, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.

§3
OBMEDZENIE FAJČENIA NA ÚZEMÍ OBCE VALASKÁ
1. Zakazuje sa fajčiť:
a) na Námestí 1. mája, v parku na Švermovej ulici, v priestoroch cintorína a vojnového hrobu,
a verejne prístupných miestach v okolí 30 m od:
Kultúrneho domu na Námestí 1. mája 460/, Základnej školy Jaroslava Simana na Októbrovej
ulici č. 16, Odborného učilišťa internátneho na Švermovej ulici č. 1, Základnej umeleckej
školy na Záhradnej ulici č. 46/1, Detského domova na Chalupkovej ulici č. 2, Materskej školy
na Švermovej ulici č. 8 a jej elokovaného pracoviska na Námestí 1. mája 460/8.
b) v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých
nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou
určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od
vymedzenej plochy nástupíšť,
c) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
d) v školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach,
e) v priestoroch detských ihrísk a v ich areáloch, v priestoroch športovísk a multifunkčných
ihrísk;
f) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
g) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach okrem fajčiarní,
h) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, kina,
výstavísk, kostola a kultúrnych pamiatok,
i) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného stravovania, ktoré
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majú oddelenú časť pre fajčiarov.

§4
KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce.
§5
SANKCIE

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN
možno v súlade s § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,- €.
3.Výnosy z pokút uložených podľa tohto ustanovenia sú príjmom obce.
4. Sankcie uvedené v § 5 v súvislosti s dodržiavaním ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa vzťahujú na prípady porušenia ustanovenia § 3 písm. a) a b) tohto VZN.

§ 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej dňa
18. 11 .2020, uznesením č. 86/2020.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom jeho zverejnenia.

V obci Valaská, dňa: 20. 11. 2020
..................................................
Mgr. Peter Jenča
starosta obce Valaská
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