
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

 

č. 2/2022 

Obec Valaská 

 

Výtlačok 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 5 a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a v súlade so 

zákonom 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v y d á v a 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská o obmedzení a zákaze 

predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov 

obmedzením fajčenia v obci Valaská č. 2/2022 

 

 

Návrh VZN: vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022 

Návrh VZN: zverejnený na elektronickej úradnej 

tabuli obce dňa  

29.11.2022 

Návrh VZN: zverejnený na webovom sídle obce 

dňa: 

29.11.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN 

do (včítane): 

09.12.2022 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Pripomienky zaslať: 
- písomne na adresu Obec Valaská, Námestie 1. 

mája 460/8, 976 46 Valaská 

- ústne do zápisnice na obecnom úrade vo 

Valaskej, 

- elektronicky na adresu: prednosta@valaska.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

uskutočnené dňa: 

09.12.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

doručené poslancom dňa: 

13.12.2022 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v obci: 15.12.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022 

VZN zvesené z úradnej tabuli obce dňa:  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 

 

 

 

 

 

 



§ 1  

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, 

-   na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach v okolí 200 metrov 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 Námestí 1. mája č. 460/8, Materskej školy na Švermovej ulici č. 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 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) na čas od 31. decembra kalendárneho roka do 1. januára kalendárneho roka,  

b) pri 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 terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských  

    prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby. 

 

 

§ 2  

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, 

    na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach v okolí 200 metrov 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 Námestí 1. mája č. 460/8, Materskej školy na Švermovej ulici č. 8.  

b) v priestoroch detských ihrísk a v ich areáloch,  

b) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,  

d) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach okrem fajčiarní,  

e) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, kina,  

    výstavísk, kostola a kultúrnych pamiatok, 

f) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného stravovania, ktoré  

    majú oddelenú časť pre fajčiarov. 
 

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

prevádzke protialkoholických záchytných izieb 



§ 3  

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce. 

 

 

§ 4  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o obmedzení a zákaze 

predaja, podávania a požívania alkoholu a o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia 

v obci Valaská. 

2.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej dňa   

     15.12.2022, uznesením č. 6/2022. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023  

 

 

V obci Valaská, dňa: 29.11.2022 

            

                                                                                               ............................................. 

          Mgr. Peter Jenča 

                 starosta obce Valaská 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022 

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 29.11.2022 

Zvesené dňa: 

 


