Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v súlade s § 4 ods. 3 písm. g)
a m) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 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 pre obec Tekovské Lužany
Všeobecne záväzné nariadenie
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
na území obce Tekovské Lužany
Časť l.
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ v záujme verejného
poriadku, ochrany zdravého morálneho a fyzického vývoja mládeže a ochrany
spoločnosti pred nežiaducimi spoločenskými javmi ustanovuje činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
na území obce Tekovské Lužany.
§2
Základné pojmy
1. Alkoholickými nápojmi na účely tohto nariadenia sú liehoviny, destiláty, víno, pivo
a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkohol1.
2. Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne
obce Tekovské Lužany, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine
osôb, najmä ulice, námestia, terasy, cesty, chodníky, parkoviská, verejná zeleň,
nábrežia, mosty, schody, parky, detské ihriská a trhoviská a pod.
Časť II.
Požívanie alkoholických nápojov
§3
Zákaz požívania alkoholických nápojov
Na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov sa vzťahuje osobitný predpis 2.
Zakazuje sa:
1. predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
a/ osobám mladším ako 18 rokov,
b/osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
c/ v zdravotníckych zariadeniach,
d/ na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
e/ na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov.
______________
§ 1 zákona Č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
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2. podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie
vodičom,
3. vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú, alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej
premávky, verejný poriadok alebo vzbudzujú pohoršenie.
4. V záujme zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravého morálneho
a fyzického vývoja mládeže a ochrany spoločnosti pred nežiaducimi
spoločenskými javmi je na verejne prístupnom mieste zakázané požívať
alkoholické nápoje.
5. Zákaz uvedený v odseku 4/ neplatí:
a/ v odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách
celoobecného významu na základe písomného povolenia starostu obce,
b/ posledný deň v roku od 18.00 hod. do 06.00 hod. prvého dňa nasledujúceho
roku,
c/ v priestoroch letných terás, letných oddychových garnitúr.
6. V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových, krátkodobých akciách
celoobecného významu, môže v rámci správneho konania starosta obce
rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach
potravín, na verejných priestranstvách a iných verejne prístupných
miestach.
§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 § 3 tohto nariadenia sú
povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným
označením alebo oznámením/ďalej len "oznam"/ umiestneným v
prevádzkarniach alebo budovách na takom mieste, kde ich verejnosť
nemôže prehliadnuť.
2. Text oznamu podľa odseku 1/ musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný
a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj
citácia tohto nariadenia a zákona č. 219/1996 Z.z.
3. Každý kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú
zákazy uvedené v § 3 ods. 1, písm. a/, b/ tohto nariadenia, je povinný
odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa
podmienku veku, kým ju nepreukáže.
§5
Osobitné povinnosti fyzických osôb
1. Osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život sebe alebo iným
osobám alebo poškodiť majetok, nesmú požívať alkoholické nápoje, alebo iné
návykové látky pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak
by počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom.
2. Povinnosti zamestnancov nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné
omamné látky na pracoviskách zamestnávateľov a v pracovnom čase aj
mimo týchto pracovísk a nenastupovať pod ich vplyvom do práce ustanovuje
osobitný predpis3.

§6
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok
1. Príslušníci obecnej polície sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vyzvať
osoby uvedené v § 5 ods. 1 tohto nariadenia na vyšetrenie na zistenie
prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.
2. Príslušníci obecnej polície sú oprávnení vyzvať na vyšetrenie podľa odseku 1
aj iné osoby ako sú uvedené v § 5 ods. 1 tohto nariadenia a to vtedy, ak je
dôvodné podozrenie, že spôsobili sebe alebo inému ujmu na zdraví
v súvislosti s požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.
3. Vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných omamných
prostriedkov u zamestnancov uvedených v § 5 ods. 2 tohto nariadenia
ustanovuje osobitný predpis3.
4. Vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou
prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa osoba
odmietne podrobiť takémuto vyšetreniu možno na požiadanie vykonať
lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrenie krvi alebo iného biologického
materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opilosti určí
lekár podľa medicínskych klinických príznakov.
5. Prítomnosť iných návykových látok v organizme sa zisťuje lekárskym
vyšetrením.
6. Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 a 5 sa vykonáva v zdravotníckych
zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto
vyšetrenie požiadal a to vo výške určenej cenovými predpismi.
7. V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je osoba povinná
uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal skutočne vynaložené finančné
prostriedky spojené s takýmto vyšetrením.
§7
Osobitné ustanovenia
1. Zákazy uvedené v § 3 ods. 4, 5, 6 tohto nariadenia sa nevzťahujú na
neverejné podujatia, ktoré sa konajú inak na verejne prístupných miestach.
2. Starosta obce Tekovské Lužany môže na požiadanie uložiť výnimku na
jednorazové povolenia predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
na verejne prístupných miestach, ak ide o organizované predajné alebo
propagačné podujatie.

zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov
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Časť III.
Zodpovednosť za porušenie povinnosti
§8
Správne delikty
Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie sa postihuje pokutou od 5 000 Sk do 200 000 Sk.
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.
§9
Priestupky
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako
priestupok proti poriadku v správe a môže jej byť uložená pokuta do výšky
1 000 Sk. Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon Č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci obecnej polície.
§ 10
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a/ príslušníci obecnej polície,
b/ poslanci obecného zastupiteľstva"
c/ osoby poverené obcou.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Vlastníci, správcovia nehnuteľností, právnické osoby založené alebo zriadené
obcou Tekovské Lužany sú povinné zabezpečiť trvalé umiestnenie tohto
nariadenia na prístupnom mieste pre užívateľov.
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Tekovských Lužanoch.
3. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.5.2007
a zvesený dňa 13.6.2007 bez pripomienok.
4. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Tekovských Lužanoch na svojom zasadnutí dňa 13.6.2007.
5. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov nadobúda účinnosť dňa 1.7.2007.

Ing. Marián Kotora
starosta obce

