všnonpcNE zÁvilzNn NanraDENIE oBCE
rnpl,rčKA NAD vÁuonr
o zArcezp požívaNtaALKoHorrcr<VcH
NÁporov NA vyMEDzBNÝóH ňŘ^iŇB

číslo

4lzotg

PRÍSTUPNÝCH MIESTACH

Obecné zastuPiteťstvo v TepliČke nad Váhom vo veciach
plnenia úloh štátnej správy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 a §,11 ods.4 písm. g) zákona€.
segngg} Zb. oobecnom ziadení
v znení neskorŠÍchPrávnych predpisov upoáru zákona č.
21911996 Z. z. o ochrane pred

zneuŽÍvaním alkoholických nápojov ao ztiaďovaní aprevádzke
protialkoholických
,,zŇno ochrarre |ied zneužívaním

záchYtných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej
ako
alkoholických nápojov'o) sa uznieslo na tomto všeobecne

záváznomnariadení

o zákaze požívaniaalkoholických nápojov

ú*aoO§olrtanovenia

ÚČelom tohtic vŠeobecne závázného nariadenia (ďalej len ,,VZN,,) je
utvárat, a cltánit,
?!:?'é PodmienkY a zdravý spósob života u p.ace obyvateťov ouce reptieka ,rud
váhom ich ochranou pred zneužívanímalkoholi.ty.t nápojov.
2) PouŽÍvaním alkoholických nápojov podťa 1
§ ztíkona o"hrarre pteď znelžívaním
alkoholických náPojov a tohto VZŇ sa rozumie používanie
a koizumácia liehovín,
destilátov,
a
iných
nápojov,
ktoré
Piva
obsahuj,n
ako 0,75 oÚ3emoveno
_vina,
percenta alkoholu.
"iu.
1)

i

§2

Obmedzujúce

opatrenil

1)

Verejným Priestransív,om sú pre účelytohto VZN všetky
J miesta
obce Teplička nad Váhom, ktoré sú,nÓ."3n" pťstupné.

2)

Týmto VZN sa zaka,zuje predaj, podávanie

'

v

zastavanom

iaemí

a požívanie alkoholických nápojov na
nasledovných verených priestranstvách a to v časi určenom
ďalej v texte:
a)
b)

na verejných Priestranstv ách nachádzajúcích sa pri
budove obecného úradu a v
okruhu 150 m'od budovy obecného úrádu, a to rrepretržite,
na verejných Priestranstvách nachádzajúcichsa ná
autobusových zastávkach a
v okruhu 50 m od autobusových zastávok a to nepretržite,

verejných Priestranstváchnachádzajúcichsa
") P
kostola sv. Martina a v okruhu
150

pri budove Rímskokatolíckeho

m od Římskokatolíckeho kostola

sv.

Martina a to nepretržite,
d) na verejnom Priestranstve, na ktorom je vybudovaný obecný cintofin,
ako aj v
okruhu 150 m od obecného cintodna,áb nepretržité,

e) na verejných Priestranstvách nachádzajúcich sa
vokruhu 100 m od Domu
smútku, a

D

to nepretržite,

na verejných priestranstvá9h nachádzqúcich
sa v okruhu l50 m od budovy
Zát<ladnej ŠkolYs materskou školou,
základnej šk"lj-ž;ňeBosniakovej
Materskej školy, Športklubq Detskéúo
n;k, obecnej budovy s detským
ihriskom, obecného domu a Domu sluzieb nepretržite.

§3
Zákaz požívaniaalkoholických nápoj ov

I) Zakazvje sa Predaj, podávanie alebo požívaniealkoholických
nápojov na
vYmedzených verejných priestranstvách uvódených
v
2,
bod
2
tohto VZN bez
§
ohťadu
na časovéobdobie.

2) Tento zákaz sa nevzťahuje na reštauračnéa
vymedzeno m územi svoj e prevá dzky.

3)

pohostinsk

é zariadenia,

ak majú na

Tento zákaz sa nevŽ'ahuje na verejný kultúme,
spoločenské a športovéakcie, ktorych
usPoriadateťom_je obec TePlička nad Váhom,
uráUo n" ich uspóriaaanie uoetila obec
Teplička nad Váhom písomný súhlas.

§4

Osobitné Povinnosti Právnických a fyzických osób
oprávnených na podnikanie

1) Právnické osobY a fYzické osoby. oprávnené
na podnikanie, ktoré majú svoje
PrevádzkY vo vYmedzených verejnýclrpriestransúcir podťa 2,
bod. 2 yZN, na
§
ktoré sa vďahqe zákaz v zmysle- záko:r;
,n"růranímalkoholických
náPojov sú Povinné rrPozorniť verejnosť nazákazv
" "iÚ;.;sáade
"á ,.'r.tunorr"rri1,,!-3
o
ochrane pred zneuŽívaním atkotrotict<lictr napo:ou'
"ákonu
označením
ýrazným
alebo
oznámením (ďal.ej len,,oznam") umiestnóným
v prěvádzkamiach alebo v budovách na
takom mieste, kde ich verejnosf nemóže

prénnuář--

2) Text

oznamtJ musí bYt' jednoznačný, výrazný,
dobre viditelný a umiestnený na
vhodnom Podklade. SÚČastbu tohto oznamu
,nu.í byt'aj citácia ráronuoocŤrrane pred
zneužív aním alkoho l ickYch náp oj ov.

,"ii.*
I)

FYzická osoba, ktorá Poruší zákaz, obmedzenie
alebo povinnosť vyplfvajúcu z tohto
vŠeobecnezávázného nariadenia sa dopúšťap.i.riupt
,riodťa zákonao priestupkoch.

2) Na rozhodovanie

o *Pokutách

sa vďahujú všeobecne závázné právne predpisy

priestupkoch a správnom korianí.

o

§6

záverečnéustanovenia

1) Na tomto vŠeobecne záváznom nariadení obce Teplička nad
Váhom sa uznieslo
obecné zastuPiteťstvo obce TepliČka nad Váhom nď svojom
zasadnuti dňa 20. 06.
2019 a bolo schválené uznesením č. 45l20tg zo dňa20.06.20tg.

2)

Toto nariadenie nadobúda účirrrrosťdňa 06. 07.2019.

V Tepličke nad Váhom, dňa21.06.2}tg

§\

Vyvesené na úradnej tabuli dňa2I.06.20Ig
Zvesené zúradnej tabule dňa 06.07.2OI9

Ing. Viliam Mrazik
starosta obce

