
VŠEoBEcNÉ zÁvÁZNÉNARI^DENlE čislo l2oI2

obecné zatupitelstýo ý Borskom s!.ilonJUÍe na zák|ade samos'aúej pósobíosli
podl,a ólánku 67 a článku ó8 Úýavy s|olenskej Épub|iry. ! súlade s s 4' ods. I a ods' ].
pisn' b/ a $ ó ods' l zátoÍa sNR č' ]ó9lI990 zb' o obecnom zriadeni v zneni DeskoŇich
pÉdpisoý /ďa l € j  len z  n 'p ' /  apod|.as2.ods.aZákonaNRsRč.21911996z 'z 'oochúne
pred bcuŽivmin álkoho|ických íápojov a o zriaďolauí a prevádzke protia|kolro|ickýclr
zách'líých izieb v z. n' p'

vŠDoBEcNÉ ZÁv^zNÉ NARIADENI E čhlo |/2ol2

upBvujúce podmienky o ochrane pted ae!živanim a|koholických nápoi na úzenri

sr
Úvodné uíanovenic

l' Toto všeobccnc áváaé nariadenie /ďa|cj lcn VZN/ s. vá.ahujc na obmedzenia
a áke pledaj4 podávania a l)oŽilania a]koho|ických nápojov ! zariadeniach spo]očného
stnvovania. v predajniach potElin a na iných vďej nc prklu pných nricslach v určitých

2' UpEvuje podmienky pÍedaja ! uýádauia olkoho]u do ob€hu na ú^mi obce.

3' A]koholřkými nápo,jmi sú 1ieho!ií'. desti|ály. Viío. pivo a inó ndpojc. ktom
obýlrujú viac ako 0.75 objemo!ého percenta alko[oltl

$2

Povinnoíi Púvnickýclr osób a |yzických osób podnikate|.ov

Plávnickéosobya |yzickéosoby podnikale|ia. kloÉ vo slojjch pÍeýádzkach fuajú
povolenie prcdaja alkohofu sú po! jínó

ď uniesmiť vo slojich !Íieýoroch na vidile|'non hiesrc upozomc|ic s nadpBonr
07\AM

..zákú pledáýať a|koholické nápoje osobám.nadšíij ako l3 rokov a osobánr pod
vplyvon a|koholu v súladc so zákonom Nl{ sR č.2|9/199ó Z' 2 o ochrane pred aeuŽivaDím
alkolrolických nápojov.' :

b  ooon ' |ť i  ' \n  p|eoq J ' (oo  fUJ ln|e  JJ  b(  '  l  N| |1e]  Ídno. | ' )h ro ' ' . i ' p '  '
podnienku veku. kýn ju nepreukiŽei



c/ Ďedololiťkonzumova| a|koholické nápoje v priesbfuclr prevádzok pdajni a na
pozenrkoch s nimi súvisiacich. Upozořnit. !i ozNAMoM .| Ýerejnos. na obnjedzeni €
konzunácie a|koho|ických nápoiov - UÍieýnenin na budoýe lal. Žc zákaznik loIo
obned&nie nenróř prehliadnLí:

d/zabezperoÝaťdodÉia lan icpov innosdaobmedzen i !od| .a i .219|199óz .z ' \ zn '
p' a pod|,a tohto všeobecne závázného naťi.dcnia'

l3

z^ka7)

l 'zapledaia lkoholunazhrcmazdcnhch/s l  !s2 zókonaé'8,1/1990Zb'
ozhronroŽdbvmi/avefujnýchkuilúnryclrpodujalilch/s1záko|rflě9ó/l99lzb'oýeÉjnýclr
kullúmych podujadlcv zodpovedá LspÓriadlIe| zhronraŽdcnia alebo k!húlneho podujaria'

a/p anrakouzunáciaa|koho]ickýchnápojov!určenofi Časepredaj.vplieíomd]
pr.dajní potravi!. na chodbách a pozeDkoch súvis]aci.h s lýmilo pE!ádzkovýniiedíolkdni:

b/ fyzickej osobc konzunrova. alkoholické irpoje na vďejných prieýranstvích oble.

. pledajňdni potravin v čase 'Édaja býa v dňoch pond.lok !Ž nede|'. a ! nočnofi
ěase od 22'00 hod' do 6'00hod,i

. rešúuÍácilmi ahoslincaniv noúnom člsc od 22.00 hod' do ó'00 lrod i

. pliŠko|.. ško|ských azdmlotlickych aÍiadeniach. n a aulobusových zNlÁvklclr.
c i ntoríne' ý obecnýcll paÍko ch ! na vďej Dýclr pricíÉml!ách p koíole'
kap|nkách a verejných inŠlilúciách v dňoch ponde|ok aŽ nede|.a po cclých 24

]' Zákazpod].!ods' l aods 2 saneví.ahL|ic na vctjoepÍhlL'pné mieýo ' na kroloj!

' Z'adené cxleijérové sedenic s poboslinskými sluŽbani. a|.bo
. o€aÓizované kultúne podujalie llebo prilcŽiloshý lrh s povoknýD prcdajofu
aIkoho l i ckýc| rnápo jov/$2.ods '  l .p i s [ 'ďzákon!é'219 l l996Z 'z ' v2 .n 'p . / '

4' o9oby fualo|eté do l5 Ío|ov a mladhtvé do l8.okov nesnrú poŽivať a]!oho|ické
nápoje a|ebo i.é návykové |ílk''
sú polinné podrcbiť sa olieílaĎnej dyc|rolcj skúške a|ebo o enračnému vyšelÍeniu
teýovrcim písllojonr na zistenie om nn)'ch a|cbo psycholropných |ábl,

5' zakazuje sa osobáo do l5 bkov zdrŽiavaťsa po 2l'00 hodine, bez dozoru slojich
ákomýci áslupcov na ýeEjňc plislupných nricímh.! kolýoh sa podáv.jú



š4

Poku lyasmkc ie

I' Právnickej osobe alebo fyzickej osobeopdÝíenej na podnikanie, klorá porušj|a
ákazobnedzeíia a|.bo poÝinnoí'podl.a $ 2 s ]' ods' 2. pisnr' a/ nróže obec uložn. pokm|
od 165 eurc do 6 618 euro.

2' Fyzic(ej osobe' kIoú poft|šiustauolenie $ ]. ods' 2. pisnr' b/ nóže obcc lIožil.
pokulu do !ýšky 33 euto'

]'Zaporuš.nicŽkazupod|a s ].ods' 5. nr!]o]elou osobou. móŽeobec u|ožjI
zákonnén! zásLupcoýima|o]etého pokutu do výšky ]] eurc'

4 'Zaporušen ieákuovpod| .a$] 'ods .2 'p i s ]n  b/aods .4hhd is lýouosoboudo ]8
ÍokÓv. lFovedomi obec rodičov mlldh1lého s upobrnenim .i na nroŽnoí. zákazu
nnadhtvénru navŠlevoul' ver€] ne prhtr|pnó nricslai nricýnÓýj. v ktoDdr sapodá\ajú

5' Pokulu móŽe obec u|ožil.dojcdnóho ro|a odo dňa' kcď ákú. obNedzcnie alcbo

6' Na fuzlrodovanie o pokulách sa vziahLÚú všcobccnó p|cdpist osprálnonr konani,

7 výnosy z pokúl sú pri momÓbm'

KonÍohrá.iDroý.

|, KonlroIu dodÍŽiavania loh|o VZN VykonáVajú sl!Íoíka oble. posLanci' hIavný
konlÍoló.obce ! komisia veÍeÍrého poriadku p oZ'

2' vtšelrenie nazhlenie a|kohofu l iných návykových |á|ok s! vykonála pod|'a $
zátonač.2l9ll99ó z' z' o oclrlane pred zneuŽiýanim o|koho|ickýclr nápojoý v z, n' p'

$ó

7a. .n .  r  ' . | .Ío ' '  1 i .

l'všcobecneáváznéna adenieč. l/20|2bo|oýyhlásenéýyvesenimnaúradne]
tabu l iobcepr iku l lúmomdome l ]  augus la20]2aza lesené?0.  sep le fubú20 l2

2' všeú' prálnické osob], a ryzické osob) -lodnjlaIclja. na ktořých ý Ýa.ahLÚe loo
vZNč.l/20l2.súpoýinnézosú|3diťslojučinnosl.s!i|!lovšeobecne7áV.iznýnrnárildeojnr
od nadobudnutia j.ho úúin.osli.



3' všeobecn.áv&oé nariadcnie č' l/20l2 uplavujúce podňionky o ochBne pEd
zneuživanin alkoholických nópojo! na úu mi obce Boský s!álý JuI sch!álilo obecné
zoslupitehlvo v Boukon svátom JuE uzncscnim č' ]]/20l2 na zasadnuti dňa 24' septembra
20l2 so súh|a9om Ósmych poslancol'

4'Tolo všeobecne závázné naliadenie č' l/20I2 nadobúda účinnosl.dňom schválenia
obecnýn ̂ tupitet$vom ý Bolskom s!álomJuÉ'

5' Dňom účinnosti všcobccnc ávázíóho nariadcnia č' l,0l2 zrušLÚe sa všeobecne
záýlizné naliadenie č' z20ll upDlujúce podmienky o ochÉne pred zí.uŽivaniň

v Bol' sV' Jule 24' seplembÍa 20L2

vyÝesenim na úladnej ubu|idňa ]3' augusu 20l2
'zvesené z úDdnej labu|e dňa 20' septenrbE 20l2

OBEC
Borshý svátý Jur
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