Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany
o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):
Článok 1
Zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov aj na iných
verejne prístupných miestach
Mesto Lipany zakazuje podávanie a požívanie alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách, voľne prístupných, mimo vymedzených terás a dvorov v čase od 6.00 do
24.00 hod.
a) na verejných cintorínoch a vo vzdialenosti do 50 m od nich,
b) pri kostoloch a kaplnkách a vo vzdialenosti do 50 m od nich,
c) pri detských ihriskách a vo vzdialenosti do 50 m od nich,
d) v areáloch škôl a školských zariadení a vo vzdialenosti do 50 m od nich,
e) na autobusovej a vlakovej stanici a vo vzdialenosti do 50 m od nich,
f) v centrálnom mestskom priestore z južnej strany vymedzenom hranicou pásma železnice v
úseku od železničnej stanice po premostenie nad Lipianskym potokom, zo severu základnou
školou pri ceste I/68, z východnej strany Lipianskym potokom a zo západnej strany hranicou
zastavaného priestoru,
g) v priestore lesoparku s krížovou cestou ohraničenom z južnej strany oplotením starého
cintorína, zo západnej strany poľnou cestou poza cintorín cez Predné pole smerom
k záhradkárskej osade, z východnej strany hranicou zastavanej plochy na Námestí sv.
Martina – ľavá strana a zo severnej strany koncom cyklotrasy na úrovni Základnej školy,
Hviezdoslavova č. 1.
Článok 2
Výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov
Na základe písomnej žiadosti organizátora podujatia môže mesto Lipany pri
organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí povoliť podávanie a požívanie
vína a piva aj na priestranstvách, na ktorých je to podľa článku 1 tohto VZN ustanovený
zákaz.
Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. VZN bolo prerokované a schválené na 22. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa 16.5.2013.
2. Po schválení a zverejnení toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.6.2013.
3. Dňom účinnosti VZN mesta Lipany sa zruší VZN mesta Lipany o zákaze podávania
a požívania alkoholických nápojov vo vymedzených priestoroch zo dňa 18.3.2010.

V Lipanoch 30.4.2013
Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

Dôvodová správa
Návrh nového VZN o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach predkladáme z nasledovných dôvodov:
1. V texte pôvodného VZN bola v mnohých ustanoveniach prebraná zákonná úprava, čo
nebolo v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktorý ustanovuje pravidlá pre vydávanie VZN.
2. Taktiež došlo k zmenám zákonnej právnej úpravy v zákone č. 219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov – konkrétne išlo o nasledujúce zmeny
uskutočnené zákonmi č. 547/2010 Z. z. (účinná od 1.januára 2011), č.313/2011 Z. z. (účinná
od 1.novembra 2011), č. 88/2013 Z. z. (účinná od 26. marca 2013). Je vhodné , aby mesto
na tieto zmeny reagovalo úpravou VZN.
3. Do textu nového VZN sa neprebralo ustanovenie § 2 ods. 3 pôvodného VZN, podľa
ktorého bol zakázaný predaj lacných ovocných vín do ceny 1 euro za liter v predajniach
potravín od 19.00 hodiny do 06.00 hodiny v dňoch od 15. do 25. dňa v mesiaci. Prax totiž
ukázala, že dochádzalo k obchádzaniu tohto ustanovenia tým, že sa lacné víno nakúpilo vo
väčšom množstve pred 19.00 hod.
Uvádzame tiež zdôvodnenia prijatia jednotlivých ustanovení VZN.
Článok 1 tohto VZN nazvaný zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov aj na
iných verejne prístupných miestach je v súlade s § 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia obce môžu vo svojich územných obvodoch
alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu
ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných
verejne prístupných miestach.
K článku 1 písm. a) – pojem verejný cintorín je vymedzený v § 2 písm. v) zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve nasledovne cintorín je pohrebisko určené na pochovanie.
K článku 1 písm. b) – pojem kostol a kaplnka je definovaný v kodifikačných príručkách
slovenského jazyka ako "budova na kresťanské bohoslužby, chrám" ; pojem kaplnka ako "
menší bohoslužobný objekt; samostatná časť chrámu s možnosťou vykonávať v nej obrady";
"1. menšia kresťanská stavba bez farských práv; 2. oddelená časť chrámu pre samostatné
bohoslužby" "zriedkavo kaplica; modlitebnica; modlitebňa (budova al. miestnosť na
vykonávanie modlitieb)".
K článku 1 písm. c) detské ihrisko nemá legálnu definíciu, ale používa ho aj zákon č.
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v § 7 ods. 1 písm. c).
Článok 2 tohto VZN bol prijatý v súlade s § 2 ods. 6 zákona č. 219/1996 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obce môžu určiť výnimky zo zákazu
alebo obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ktoré
ustanovili podľa odsekov 4 a 5.
Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame aj niektoré zákonné ustanovenia zákona č. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Podľa
tohto zákona alkoholickými nápojmi na účely tohto zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo
a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Zákon v § 2
zakazuje a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich
používanie 1. Osobám mladším ako 18 rokov, 2. Osobám zjavne ovplyvnených 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 pre osoby mladšie určených pre osoby mladšie ako 18 rokov, b)
podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom, c)
vstupovať do priestorov 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. 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. 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. § 3 zákona uvádza osobitné
povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, na ktoré sa
vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) a v odseku 2, sú povinné
upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením
umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť
nemôže prehliadnuť. Text oznamu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný
a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia tohto
zákona. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy
uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) bodoch 1 a 5, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie
osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže. Zákon v § 4
ustanovuje osobitné povinnosti fyzických osôb. Podľa tohto ustanovenia 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. Zákon v § 5 upravuje vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.
Podľa neho príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej
stráže Slovenskej republiky, Zboru ozbrojenej ochrany letísk a zamestnanci obecnej
a mestskej polície (ďalej len „policajný orgán“) sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vyzvať
osoby uvedené v § 4 ods. 1 na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.
Policajný orgán je oprávnený vyzvať na vyšetrenie podľa odseku 1 aj iné osoby, ako sú
uvedené v § 4 ods. 1, 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. §
12 zákona je nazvaný pokuty a iné sankcie. Podľa tohto ustanovenia právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť
uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b), v § 2 ods.2 a v § 3, môže uložiť obec pokutu. Za
porušenie zákazu v § 2 ods.2 a 3 maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi
maloletého pokutu do výšky 33 eur. Za porušenie zákazu v § 2 ods.2 mladistvou osobou do
18 rokov uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať
verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Pokutu
podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo
povinnosť boli porušené. Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku
3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, miestne príslušná je obec podľa
trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého. Výnosy z pokút sú príjmom obce, ktorá ich
uložila.
Vypracovali:
Ing. Peter Terifaj, náčelník Mestskej polície v Lipanoch
Mgr. Viktória Molnárová

