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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Terchová č. 1/2010 o 
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

 
 
Obec Terchová v súlade s ust. § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, ust. § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o 
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Terchová o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len nariadenie) je určiť 
obmedzenia alebo zákaz podávania, predaja a požívania alkoholických nápojov na 
miestach určených týmto nariadením v záujme zabezpečenia verejného poriadku, 
ochrany zdravého morálneho a fyzického vývoja mládeže a ochrany obyvateľov obce 
pred nežiadúcimi spoločenskými javmi.  

Článok 2 

Výklad základných pojmov 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

(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 sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné 
užívanie, ako sú miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská, verejná 
zeleň, nábrežia, mosty, parky, detské ihriská, areály škôl a školských zariadení, 
areály zdravotníckych zariadení, priestory autobusovej stanice, autobusové zastávky 
v obci, areál cintorína a pod.  

Článok 3 

Obmedzujúce opatrenia 

(1) Zakazuje sa  

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie  

1. osobám mladším ako 18 rokov,  
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2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,  

3. v zdravotníckych zariadeniach,  

4. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov 

5. podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie 
vodičom.  
 
b) 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) Zakazuje sa predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov od  2. 1. do 
30.12. v kalendárnom roku na verejne prístupných miestach v nasledovnom 
územnom určení:  

Katastrálne územie Terchová a Horná Tižina 

 (3) Zákaz uvedený v ods.2 neplatí  

a) v odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách 
obecného významu, najmä ak ide o organizované predajné, propagačné alebo 
spoločenské podujatie na základe písomného povolenia starostu obce,  

b) v priestoroch obcou povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských 
prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby,  

c) v riadnych obchodných prevádzkach s platným povolením predaja, umiestnených 
na týchto verejných priestranstvách.  

Článok 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 článku 3 tohto nariadenia, sú povinné upozorniť 
verejnosť na zákazy a obmedzenia písomným oznámením umiestneným v 
prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže 
prehliadnuť. Text oznamu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a 
umiestnený na vhodnom podklade 

(2) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú 
zákazy a obmedzenia uvedené v článku 3 tohto nariadenia, sú povinné odoprieť ich 
predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým 
ju nepreukáže. 
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Článok 5 

Sankcie  

(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila 
zákaz uvedený v tomto nariadení môže starosta obce uložiť pokutu od 166 Eur do 
6639  Eur. 

(2) Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní.  

(3) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako 
priestupok. Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  

(4) V blokovom konaní prejednávajú priestupky príslušníci Obecnej polície.  

Článok 6 

Kontrola 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú  
 
a) príslušníci obecnej polície,  
b) poverení zamestnanci obce 
 

Článok 7  
Záverečné ustanovenia  

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo 
uznesením č. 4/2010 dňa 25.6.2010 . 

2) Návrh VZN č.1/2010 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej 
adrese obce  od  10.6.2010  do 25.6.2010. 

3) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od  28.6.2010 do 13.7.2010 a 
nadobúda účinnosť 15–tym dňom od jeho vyvesenia dňa 13.7.2010. 

 

Viktor Vallo 

  starosta 

 
 


