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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 činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste 

 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Obec Kechnec týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) upravuje 

podmienky na výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste. 

 

(2) Obec Kechnec týmto VZN taktiež upravuje podmienky na zdravý spôsob života a práce 

obyvateľov Obce Kechnec a ich ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 

viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

(2) Za verejne prístupné miesta na účely tohto VZN sa považujú miesta, ktoré slúžia na 

verejné užívanie a miesta inak prístupné. Sú to najmä miestne komunikácie, mosty, 

chodníky, lávky, parkoviská, námestia, trhoviská, cintoríny, parky, verejne prístupná 

zeleň, detské ihriská, pieskoviská, korytá a nábrežia vodných tokov a nádrži, úradné 

budovy a inštitúcie, kultúrne a historické pamiatky ako aj ostatné miesta, ktoré 

vlastnícky nepatria iným právnickým alebo fyzickým osobám apod.  

 

(3) Verejnými kultúrnymi podujatiami sa podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné  

 

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,  

b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,  

c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej 

tvorivosti, 

d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, 

e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,  

f) verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. 

 

 



§ 3 

Všeobecné zákazy 

 

(1) 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. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,  

4. 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.  

 

(2) Ďalej sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na týchto 

určených verejných priestranstvách v tomto časovom rozpätí:  

 

a) na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa predovšetkým pred budovou 

Obecného úradu v Kechneci, nepretržite,  

 

b) v priestoroch detských ihrísk a športovísk a v priestoroch vo vzdialenosti 100 m od 

predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov, nepretržite, 

 

c) na cintorínoch a v priestoroch vo vzdialenosti do 100 m od miest určených na 

vykonávanie náboženských obradov, nepretržite,  

 

d) v priestoroch zastávok vlakovej dopravy, autobusov mestskej, prímestskej a 

diaľkovej autobusovej dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich každý deň v čase 

od 0.30 hod. do 23.30 hod.,  

 

e) vo vzdialenosti 100 metrov od kostolov každý deň v čase od 0.30 hod. do 23.30 

hod.,  

 

f) vo vzdialenosti 100 metrov od zdravotníckych zariadení každý deň v čase od 0.30 

hod. do 23.30 hod.,  

 

g) v predajniach potravín a pred zariadeniami spoločného stravovania, ak k tomu nie 

sú vytvorené stolovacie a hygienické podmienky, každý deň v čase od 0.30 hod. do 

23.30 hod.,  

 

h) na iných verejne prístupných miestach, ktoré sa nachádzajú na uliciach: v okolí 

Amfiteátra – Kechnec s. č. 349 a 40 bytovej jednotky – Kechnec s. č. 268 

 

 

 

 



(3) Uvedený zákaz sa nevzťahuje na konzumáciu alkoholu:  

 

a) v priestoroch a na priestranstvách vyhradených na poskytovanie pohostinskej alebo 

obdobnej činnosti vykonávanej so súhlasom Obec Kechnec,  

 

b) počas trvania kultúrnych spoločenských alebo športových podujatí organizovaných 

Obcou Kechnec, ak sa počas ich trvania konzumácia alkoholických nápojov 

výslovne nezakázala alebo neobmedzila,  

 

c) v kalendárne dni 31.12 a 1.1 príslušného roku,  

 

d) v areálu futbalového ihriska počas konania športových a iných spoločenských akcií 

a kultúrnych podujatí,  

 

e) počas jednorazových akcií celoobecného charakteru, na ktorých sa Obec Kechnec 

podieľa organizačne alebo sa konajú so súhlasom orgánov obce,  

 

f) v priestoroch Športového areálu počas konania športových a iných spoločenských 

akcií a kultúrnych podujatí.  

 

(4) V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách celo 

obecného alebo nadobecného významu, môže v rámci správneho konania starosta a 

rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických 

nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín, verejne 

prístupných miestach.  

 

(5) V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách môže 

starosta 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. 

 

(6) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje 

alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo 

orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo 

psychotropných látok. 

 

(7) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných 

zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú 

alkoholické nápoje. 

 

 

§ 4 

Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

 

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy 

a obmedzenia uvedené v tomto VZN 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.1 

 

(2) Text oznamu podľa odseku 1. tohto paragrafu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre 

viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj 

citácia osobitného predpisu a tohto VZN. 

 

(3) Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy podľa 

§ 3 ods. 1. písm. a) 1. a 4. tohto VZN, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie 

osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže. 

 

 

§ 5 

Pokuty a iné sankcie 

 

(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, 

obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto VZN, môže Obec Kechnec uložiť pokutu 

od (166 EUR) do výšky (6638 EUR). 

 

(2) Za porušenie povinnosti stanovenej týmto VZN, môžu byť fyzické osoby postihnuté v 

zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v rámci 

blokového, resp. priestupkového konania. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 

výšky (33 EUR).  

 

(3) V blokovom konaní Obec Kechnec prostredníctvom na to oprávnených osôb uložiť 

pokutu až do výšky (33 EUR).  

 

(4) Za porušenie zákazu podľa § 3 ods. 6 a 7. tohto VZN maloletou osobou, Obec Kechnec 

uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky (33 EUR).  

 

(5) Za porušenie zákazu v § 3 ods. 6 tohto VZN mladistvou osobou do 18 rokov, uloží jej 

Obec Kechnec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať 

verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

 

(6) Pokutu podľa odseku 1 tohto paragrafu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď 

zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené. 

 

(7) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií sa vzťahujú všeobecné predpisy o 

správnom konaní.  

 

(8) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Obce Kechnec.  

 

 

§ 6 

Kontrola 

 

(1) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci 

Obce Kechnec. 

 
1 § 3 zákona č. 219/1996 Zb. 



§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Kechneci, číslo 

90/2020, zo dňa 3.12.2020. 

 

(2) Toto VZN ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2020 o obmedzení a zákaze 

požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok na verejne prístupných 

miestach na území obce Kechnec. 

 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným 

zastupiteľstvom a účinnosť 15-tym dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli Obce 

Kechnec. 

 

 

V Kechneci, dňa 3.12.2020. 

 

 

 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly 

        Starosta  obce 


