VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Fiľakovo zo dňa 24.06.2010
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov, plne rešpektujúc ďalšie
platné právne predpisy 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 jeho neskorších predpisov uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení :

§1
Všeobecné ustanovenie

1 ) Alkoholizmus je negatívny jav spôsobujúci značné spoločenské škody, najmä
poškodzovanie zdravia občanov. Všetky orgány, organizácie a občania predávajúci
tovar alebo poskytujúci iné služby sú povinné chrániť občanov i spoločnosť pred
škodlivými účinkami alkoholizmu, odstraňovať ich príčiny a následky.
2 ) Alkoholické nápoje podľa tohto nariadenia sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné
nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

§2
Obmedzujúce opatrenia

1

) Pre každého, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, platia obmedzujúce
opatrenia v zmysle zákona č. 219/1996 z. z., a to v úplnom rozsahu ustanovení
citovaného zákona. Porušenie povinností uložených v zákone č. 219/1996 Z .z. sa
považuje za porušenie zákona a tohto VZN a mesto zaň môže uložiť sankciu podľa § 4
tohto VZN.
2 ) 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 ) V prípade potreby, ak si to bude vyžadovať situácia na území mesta môže primátor
mesta obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie
alebo užívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach.
Predmetné obmedzenie, resp. zákaz vydá primátor mesta v zmysle ustanovení zákona
o správnom konaní.
4 ) Mesto Fiľakovo zakazuje predaj alkoholických nápojov špecifikovaných v § 1
ods. 2 tohto nariadenia vo všetkých zariadeniach, v ktorých sa podávajú alkoholické
nápoje mimo prevádzkových dôb určených osobitným VZN.

§3
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia
vykonávajú :
-

primátor mesta
poslanci MsZ
pracovníci MsÚ, poverení primátorom mesta
mestská polícia
hlavný kontrolór
v súlade s ust. § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve je riaditeľ školy a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci
povinní oznámiť mestu požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.

§4
Pokuty a iné sankcie
1 ) 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 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov v znení jeho neskorších predpisov môže uložiť mesto pokutu v sume od
166 EUR do 6.639 EUR.
2 ) Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 219/1996 Z. z. maloletou osobou
môže mesto uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 EUR.
3 ) Za porušenie zákazu uvedeného v § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. mladistvou
osobou do 18 rokov uloží jej mesto pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží
aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje.
4 ) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
5 ) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní. Miestne príslušná na prerokovanie je obec
podľa trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého.
6 ) Výnosy z pokút sú príjmom mesta Fiľakovo.

§5
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1

) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú
zákazy a obmedzenia uvedené v § 2 ods. 1písm. a ) a b ) a v odseku 2 zákona č.
219/1996 Z .z. 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 prehliadnuť.

2

3

) Text oznamu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na
vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia zákona č.
219/1996 Z. z.
) Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú
zákazy uvedené v § 2 ods. 1 písm. a ) bodoch 1 až 5 vyššie uvedeného zákona, je
povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa
podmienku veku, kým ju nepreukáže.

§6
Účinnosť

Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove dňa 24.06.2010
a účinnosť nadobúda 09.07.2010.

Jozef Agócs
primátor mesta
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