Všeobecné záväzné nariadenie Číslo: VZN - 16/2021

OBEC KECHNEC
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

„Návrh“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce KECHNEC
č. 16/2021
o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných
látok na verejne prístupných miestach na území obce Kechnec

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
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VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:

...............
...............
1.1.2021

Obec Kechnec podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) v nadväznosti na
§ 4 ods. 3 písm. h) a n) a ods. 5 písm. a) bod 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon č. 219/1996 Z. z.“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2021
o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných
látok na verejne prístupných miestach na území obce Kechnec
§1
Účel a rozsah pôsobnosti tohto nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je utvárať a chrániť zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce Kechnec ich ochranou pred
zneužívaním alkoholických nápojov.
2. Predmetom úpravy podľa tohto nariadenia je ustanovenie zákazu požívať alkoholické nápoje alebo
iné návykové látky na verejných priestranstvách obce v časovom a územnom rozsahu určenom
týmto nariadením.
3. V zmysle § 2 ods. 4 a ods.5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb obec môže vo svojom
územnom obvode alebo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného
obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo
požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín
alebo na iných verejne prístupných miestach.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Požívaním alkoholických nápojov podľa § 1 zákona č. 219/1996 Z. z. a tohto nariadenia sa
rozumie používanie a konzumácia liehovín, destilátov, vína, piva a iných nápojov, ktoré obsahujú
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
2. Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia sú všetky miesta v intraviláne obce
Kechnec, ktoré sú verejne prístupné a slúžia na verejné užívanie a to najmä: ulice, miestne
komunikácie, chodníky, námestie, areál pred obecným úradom, detské ihriská, parky, autobusové
zástavky, školské a predškolské zariadenia, parkoviská, priestory pred obchodmi, areál cintorína
a pod. V prípade pochybností či ide o verejne prístupné miesto rozhodujú orgány obce.
3. Omamnými látkami sú podľa § 2 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť
charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi
následkami.
4. Psychotropnými látkami sú podľa § 2 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky, pôsobením na
centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.
5. Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho
chránia a kladne ovplyvňujú.

§3
Zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
1. Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov na všetkých verejne prístupných miestach
v intraviláne obce Kechnec.
2. Zakazuje sa požívať omamné a psychotropné látky na všetkých verejne prístupných miestach
v intraviláne obce Kechnec bez výnimky.
3. Zákaz podľa ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) kalendárne dni 31.12 a 1.1 príslušného roku,
b) areál futbalového ihriska počas konania športových a iných spoločenských akcií a kultúrnych
podujatí,
c) jednorazové akcie celoobecného charakteru, na ktorých sa obec Kechnec podieľa organizačne
alebo sa konajú so súhlasom orgánov obce,
d) Športový areál počas konania športových a iných spoločenských akcií a kultúrnych podujatí.
4. Starosta obce je oprávnený v odôvodnených prípadoch vydať jednorazový súhlas k podávaniu
alebo požívaniu alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach počas konania iných
kultúrnych, športových, propagačných alebo reklamných podujatí, ktoré nedosahujú celoobecný
charakter.
5. Obmedzujúce opatrenia vzťahujúce na sa zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov podľa osobitného zákona nie sú týmto VZN dotknuté.

§4
Povinnosti fyzických osôb
Týmto nariadením sú povinné riadiť sa všetky fyzické osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom alebo osoby inak sa zdržiavajúce na území obce Kechnec.
§5
Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší zákaz, obmedzenie alebo povinnosť podľa § 3 alebo § 4 tohto
nariadenia, dopustí sa priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
2. Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o priestupkoch a
správnom konaní.
3. Osoby podľa odseku 1 môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia postihovaní priamo na
mieste blokovou pokutou do výšky 33,- eur a podľa § 13 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch. v znení ďalších platných právnych predpisov.
4. Výnosy z pokút sú príjmom obce, ktorá ich uložila.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva, starosta obce, zamestnanec obce na
základe písomného poverenia starostom obce, alebo poslanec obecného zastupiteľstva obce.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa
..............., uznesením č......./2020.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2020, ktoré
schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec dňa 13.3 2020, uznesením č.16/2020.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kechnec.
4. V prípade vzniku otázok neupravených týmto nariadením sa tieto riadia príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na danú oblasť.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli v obci a webovom sídle Obce Kechnec v zmysle ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

V Kechneci, dňa ........ 2020
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

