VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC č. 2/2011
O ZÁKAZE UŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA
VYMEDZENÝCH VEREJNE PRÍSTUPNÝCH MIESTACH

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a na základe § 2 ods. 2 zák. č.
219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb toto všeobecne záväzné nariadenie o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Čl. 1
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta Rajec ich ochranou pred
zneužívaním alkoholických nápojov.

Čl. 2
Používaním alkoholických nápojov podľa §1 zákona č. 219/1996 Z.z. a tohto VZN sa
rozumie používanie a konzumácia liehovín, destilátov, vína, piva a iných nápojov, ktoré
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

Čl. 3
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 nádrží, úradné
budovy a inštitúcie, kultúrne a historické pamiatky ako aj ostatné miesta, ktoré vlastnícky
nepatria iným právnickým alebo fyzickým osobám apod.
2) 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.
1)

Čl. 4
1. Zakazuje sa
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať požívanie:
1) osobám mladším ako 18 rokov,
2) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3) v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,
4) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
5) 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
verených priestranstvách a v tomto časovom rozpätí:
a) v priestoroch detských ihrísk a športovísk, preliezok, hojdačiek – nepretržite
b) v areáloch predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov –
nepretržite
c) pri kostoloch, na cintorínoch, v priestoroch určených na vykonávanie
náboženských obradov a vo vzdialenosti do 100 m od uvedených miest – od 0.00
do 23.00
d) v priestoroch stanice Železníc Slovenskej republiky a zastávok autobusovej
dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich – od 05.00 do 03.00 h nasledujúceho dňa
e) v priestoroch mestského trhoviska a vo vzdialenosti do 100 m od polikliniky
v čase od 17.00 h do 06.00 h
f) v priestoroch parkovísk a vo vzdialenosti do 100 m od nich – 05.00 h do 03.00
nasledujúceho dňa
g) v priestoroch pred kultúrnym domom a vo vzdialenosti 50 m od neho –
nepretržite s výnimkou konania spoločenskej akcie v kultúrnom dome
h) námestie SNP v čase od 00.00 h do 08.00 h
3. Zákaz sa nevzťahuje:
a) na povolený záber verejného priestranstva formou exteriérových záhradných letných
sedení, terás pri prevádzkach reštauračných, pohostinských, cukrárňach zriadených so
súhlasom mesta pri dodržaní VZN mesta Rajec,
b) na podujatia organizované mestom a predajné trhy, propagačné či obdobné
spoločensko – kultúrne akcie organizované so súhlasom mesta, vrátane dátumov
31.12. a 1.1.,
c) Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie
predávania, podávania a požívania alkoholických nápojov na miestach a v čase
uvedenom v tomto odseku, ak ide o organizované predajné, propagačné alebo
iné mestu ohlásené podujatia.
d) 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.
e) 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.

Čl.5
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a
obmedzenia uvedené v čl. 4 ods. 1 písm. a) a b) a v ods. 2, sú povinné upozorniť verejnosť na
zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len "oznam")
umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť
nemôže prehliadnuť1
2. Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený
na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť citácia tohto VZN alebo zákona NR
SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
3. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené
v čl. 4 ods. 1 písm. a), je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má
pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.

Čl. 6
1. Osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie 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.
Povinnosť 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 zamestnania ustanovuje Zákonník práce.

Čl. 7
1. Príslušníci Mestskej polície sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vyzvať osoby uvedené
v čl. 6 ods. 1 tohto VZN na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.
2. Príslušníci Mestskej polície sú oprávnení vyzvať na vyšetrenie podľa ods. 1 aj iné osoby
ako sú uvedené v čl. 6 ods. 1 tohto VZN 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 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 vyšetrením krvi alebo iného
biologického materiálu. Ak osoba odmieta takého lekárske vyšetrenie, stupeň opitosti určí
lekár podľa medicínskych klinických príznakov.
4. Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných omamných prostriedkov u zamestnancov
uvedených v čl. 6 ods. 2 ustanovuje Zákonník práce.
1

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevádzke protialkoholických záchytných izieb

5. Príslušníci Mestskej polície oznamujú mestu porušenie zákazu požitia alkoholických
nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18
rokov.

Čl. 8
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v čl. 4 ods. 1 písm. a) a b), v čl. 4 ods. 2, ods. 3 , a v čl.
5, môže uložiť mesto pokutu do 6 638 €.
2. Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz v čl. 4 ods. 2 je postihnuteľná podľa zák. č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnení.
3. Za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov mladistvou osobou, uloží jej mesto
pokarhanie .V odôvodnených prípadoch uloží mesto mladistvej osobe zákaz navštevovať
verejne prístupné miesta a miestnosti v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
4. Za porušenie zákazu podľa tohto VZN maloletou osobou , môže mesto uložiť zákonnému
zástupcovi maloletej osoby pokutu do výšky 33 € .
5. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo
povinnosť boli porušené.
6. Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pokutu
uloženú v blokovom konaní do sumy 33,- € ukladá a vyberá Mestská polícia.

Čl. 9
Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 81/2011 konaného
dňa 9.6.2011.
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č. 2/2011 nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli, dňa 15.6.2011.

Ing. Ján R y b á r i k , v.r.
primátor mesta
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.06.2011
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