
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

obce Medzany

č. 7/2013

o zákaze požívania alkoholu, omamných  a psychotropných látok na verejných
priestranstvách

 Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch podľa § 4 ods. 3 písm. i) a písm n), podľa § 6 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v 
súlade so znením zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien a 
doplnkov a zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a 
prípravkoch vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vytváranie, ochrana
a zveľaďovanie  podmienok  pre  zdravý  spôsob  života  obyvateľov  obce  Medzany  ako  aj
ďalších osôb zdržiavajúcich sa na území obce a to ochranou pred zneužívaním alkoholických
nápojov,  zabezpečením  ochrany  pred  nedovoleným  nakladaním  s alkoholickými  nápojmi
s osobitým  zreteľom  na  ochranu  detí  a mládeže  a tiež  vytvorením  podmienok  pre
zabezpečenie verejného poriadku na území obce Medzany.

Toto VZN upravuje podmienky a rozsah obmedzení alebo zákazu predaja, podávania
a požívania  alkoholických  nápojov,  omámnych  a  psychotropních  látok   na  území  obce
Medzany.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1)   Alkoholickými nápojmi sú  na účely tohto VZN liehoviny,  destiláty,  víno,  pivo a iné
nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

2)   Verejne  prístupným miestom na  účely  tohto  VZN je  každé  miesto  na  území  obce
Medzany, ktoré je prístupné verejnosti, slúži na verejné užívanie, spravidla sa tam zdržiava
viac ľudí, je pre tento účel vyhradené a voľne alebo za poplatok prístupné a kde nie je vstup
osobám zakázaný.  Sú to  najmä cesty,  chodníky,  areál  pred obecným úradom, parkoviská,
odstavné  plochy,  schodiská,  plochy  zelene,  areály  škôl  a školských  zariadení,  cintoríny
a pietne miesta, priestory zastávok autobusovej dopravy a podobne. V prípade pochybností, či
ide o verejne prístupné miesto, rozhodujú orgány obce.

3) Omamnými látkami – sú podľa § 2 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 
psychotropných látkach a prípravkoch látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú 
závislosť charakterizovanú  zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a 
psychosociálnymi následkami.  

http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/SlovnikPojmov/zavislost/#196


4) Psychotropnými látkami – sú podľa § 2 ods. 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných 
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychicky, 
pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi 
následkami.

Článok 3
Zákaz požívania a predaja alkoholických nápojov

1) Zakazuje  sa  predávať  alebo  požívať  alkoholické  nápoje  na  všetkých  verejne
prístupných miestach v intraviláne obce Medzany.
2) Zakazuje sa požívať omamné a psychotropné látky na všetkých verejne prístupných
miestach v intraviláne obce Medzany bez výnimky.
3)  Zákaz podľa čl. 3 ods.   1 sa nevzťahuje na:

a) kalendárne dni 31.12. a 1.1. príslušného roku
b) povolený záber verejného priestranstva formou terás a exteriérového sedenia

pri prevádzkach reštauračných alebo stravovacích zariadení s predchádzajúcim
súhlasom orgánov obce

c) areál  futbalového  ihriska  počas  konania  športových  a iných  spoločenských
a kultúrnych podujatí

d) jednorazové  akcie  celoobecného  charakteru,  na  ktorých  sa  obec  Medzany
podieľa organizačne alebo sa konajú so súhlasom orgánov obce.

3)Starosta  obce  je  oprávnený  v odôvodnených  prípadoch  vydať  jednorazový  súhlas
k predaju,  podávaniu,  alebo  požívaniu  alkoholických  nápojov  na  verejne  prístupných
miestach počas konania iných kultúrnych, športových, propagačných alebo reklamných
podujatí, ktoré nedosahujú celoobecný charakter.
4) Obmedzujúce  opatrenia  vzťahujúce  na  sa  zákaz  predaja,  podávania  a požívania
alkoholických nápojov podľa osobitného zákona nie sú týmto VZN dotknuté.

Článok 4
Povinnosti fyzických a právnických osôb

1) Týmto VZN sú  povinné  riadiť  sa  všetky fyzické  a právnické  osoby oprávnené  na
podnikanie  prevádzkujúce  zariadenia,  v ktorých  sa  predávajú  a podávajú  alkoholické
nápoje a fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo inak sa zdržiavajúce
na území obce Medzany.
2) Osobitné  povinnosti  fyzických  a právnických  osôb  oprávnených  na  podnikanie  na
ktoré  sa  vzťahujú  zákazy  a obmedzenia  a osobitné  povinnosti  fyzických  osôb  podľa
osobitného zákona nie sú týmto VZN dotknuté.

Článok 5
Sankcie

1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť podľa čl. 3 a čl. 4 tohto VZN, môže obec Medzany uložiť
pokutu od 165 € do 6638 €.
2) Fyzická osoba, ktorá poruší zákaz, obmedzenie alebo povinnosť podľa čl.  3 a čl.  4
tohto VZN, dopustí sa priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
3) Na  rozhodovanie  o pokutách  sa  vzťahujú  všeobecne  záväzné  právne  predpisy
o priestupkoch a správnom konaní.



4) Občania a zástupcovia organizácií môžu byť za porušenie ustanovení tohto nariadenia
      postihovaní priamo na mieste blokovou pokutou do výšky 33,- Euro a podľa § 13 ods. 2

Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. v znení ďalších platných právnych predpisov

Článok 6
Kontrolná činnosť

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva, starosta obce, zamestnanec
obce  na  základe  písomného  poverenia  starostom  obce,  alebo  poslanec  obecného
zastupiteľstva obce.

Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením  Obecného  zastupiteľstva 

v Medzanoch dňa 7.12.2013 pod č. 35/2013 a nadobúda účinnosť dňom 22.12.2013.

                                                                                    Ing. Radko Ander
                                                                                             starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa:
22.11.2013.

Pripomienky boli vyhodnotené dňa: 7.12.2013.

VZN číslo 07/2013 o zákaze požívania alkoholu a  omamných a psychotropných látok na
verejných  priestranstvách  bolo  prijaté  Obecným  zastupiteľstvom  v  Medzanoch,  dňa
7.12.2013,a schválené  uznesením ObZ číslo 35/2013.

VZN číslo 07/2013 bolo zverejnené  na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.

VZN číslo 07/2013 nadobúda účinnosť dňa 22.12.2013.

VZN číslo 07/2013 je prístupné na Obecnom úrade v Medzanoch v kancelárii pre prijímanie
stránok a zverejnené na webovej stránke obce.


