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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Obce Terchová 

č. 4/2013 
 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
 

Obec Terchová, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, a na základe § 2 ods. 4,5,6 zákona č. 219/1996 Z. 
z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, vydáva toto 
 

všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov 

 
Článok I. 

Účel a rozsah úpravy 
 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vykonať niektoré ustanovenia zákona č. 
219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 
 

I. vymedzenie častí územia Obce Terchová, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný 
predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov. 

II. časové vymedzenie predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov. 
 

Článok II. 
Základné pojmy 

 
1. Za vyhradené verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia 
považujú miesta:  
a)  objekt futbalového ihriska v Terchovej a v priestoroch 50 metrov od jeho oplotenia  
b)  v amfiteátri Nad Bôrami a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od jeho oplotenia 
c)  pri objekte kostola sv. Cyrila a Metoda a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od jeho 

oplotenia 
d) pri objekte zdravotného strediska na ul. Sv. Martina a v priestoroch vo vzdialenosti 50 

metrov od jeho hlavného vchodu 
e)  v priestoroch hlavnej autobusov stanice Terchová 
f)  vo všetkých  areáloch Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára 

a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od ich oplotenia 
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g) areál socha J. Jánošíka, vrátane fontány a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od 
areálu. 

h) v areáli obecného cintorína a v okruhu 50 metrov od jeho oplotenia.  
 

Článok III. 
Výnimky zo zákazu 

 
1. Obec Terchová týmto povoľuje výnimky zo zákazu podávania a požívania alkoholických 

nápojov v prípade konania verejných kultúrnospoločenských akcii, koncertov, trhov, dní 
obce a festivalov, ktoré sa konajú na území obce Terchová. Rovnako sa obmedzenie 
nevzťahuje na konanie futbalových zápasov a iných športových podujatí.  

 
2. Zákaz sa nevzťahuje na požívanie alkoholických nápojov v areáli prevádzkarní 

s pohostinskou činnosťou, umiestnených v blízkosti verejne prístupných miest.  
 

Článok IV. 
Stanovenie času 

 
1. Obec Terchová týmto stanovuje čas predaja a požívania alkoholických nápojov na čas od 

6.00  do 24.00 hod s výnimkou prípadov uvedených v čl. III., kedy je predaj a požívanie 
alkoholických nápojov povolený od 06.00 do 04.00 hod..  

 
 

Článok VI. 
Kontrola dodržiavania 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obecná polícia. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Obecné  zastupiteľstvo v Terchovej sa uznieslo na VZN obce Terchová č. 4/2013 na 

zasadnutí dňa 13.12.2013 uznesením číslo 8/2013. 
2. Návrh VZN č. 4/2013 bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 21.11.2013 do 13.12.2013 
3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 16.12.2013 a nadobúda účinnosť 15-

tym dňom od jeho vyvesenia dňa 31.12.2013 
 
 

                                                                                               Ing. Mgr. Marián Zajac 
 


