
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2013 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov   

 
 

 
     Obecné  zastupiteľstvo v Štôle  vo veciach územnej samosprávy v zmysle  § 4 ods. 3 písm. 
n),  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods. 4 a 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb sa uznieslo na tomto  

 
všeobecne záväznom nariadení.  

 
 

I.  
Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1 

Predmet nariadenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) v záujme zabezpečenia 

verejného poriadku, ochrany zdravého morálneho a fyzického vývoja mládeže a ochrany 
spoločnosti pred nežiadúcimi spoločenskými javmi ustanovuje podmienky činnosti predaja, 
podávania alkoholických nápojov alebo ich požívania na verejne prístupných miestach na 
území Obce Štôla. 

 
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia osobitného právneho predpisu upravujúceho 

ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov (1). 
 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
1. Alkoholickými nápojmi na účely tohto nariadenia sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné 

nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.  
 
2. Verejne prístupným miestom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta v Obci 

Štôla, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné, najmä cesta III. triedy a 
miestne komunikácie, chodníky, schodiská, parkoviská, prístrešok zastávky SAD,  parky, 
verejná zeleň, areál školy a školských zariadení, detské a športové ihriská, cintoríny, vodné 
toky a ich nábrežia, priestranstvá okolo budov obecného úradu, pošty, hotelov, 
reštauračných a stravovacích služieb, obchodov, prevádzok poskytujúcich služby, 
cirkevných budov a pod. 

 
 

§ 3 
Všeobecné zákazy 

 
Podľa osobitného právneho predpisu (1): 
 
1. Zakazuje sa: 
 

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie        
1. osobám mladším ako 18 rokov, 
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 
3. v zdravotníckych zariadeniach, 



4. na zhromaždeniach (§ 1 a 2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve) 
a verejných kultúrnych podujatiach (§ 1 zákona SNR č. 96/1991 o verejných 
kultúrnych podujatiach) s výnimkou piva a vína, 

5. na verejných kultúrnych podujatiach (§ 1 zákona SNR č. 96/1991 o 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. 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. 

 
3. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov 

po 21,00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 
 

 
§ 4 

Ďalší zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
 

 
1. Zakazuje sa predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov:  
 

a)   počas celého roka na verejne prístupných miestach v Obci Štôla uvedených v § 2, ods. 
2 tohto VZN,  alebo 

 
b) na priamu konzumáciu v iných ako pohostinských, reštauračných a obdobných  

zariadeniach v Obci Štôla. 
 
 
2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje: 
 

a) na priestory obcou povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských 
prevádzok poskytujúcich pohostinské, reštauračné a obdobné služby, 

 
b)  na čas od 31. decembra od 18,00 hod. do 1. januára do 08,00 hod.,  
 
c) na čas konania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou.  

 
3. Výnimky zo zákazu uvedeného v odseku 1, ak nejde o prípady uvedené v odseku 2, 

v odôvodnených prípadoch povoľuje starosta obce na základe žiadosti fyzickej alebo 
právnickej osoby. Na vydanie  tohto povolenia sa nevzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní (2).  

 
 

§ 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 § 3 ods. 1 písm. a) a b) a v ods. 2 tohto VZN, 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 zákona (1). 



 
2. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené 

v §  3 ods. 1 písm. a) bodoch 1 a 5 tohto VZN, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie 
osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže. 

 
 

§ 6 
Osobitné povinnosti fyzických osôb 

 
 
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  (3) 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 omamné látky alebo 

psychotropné látky na pracoviskách zamestnávateľov a v pracovnom čase aj mimo týchto 
pracovísk a nenastupovať pod ich vplyvom do práce ustanovuje osobitný predpis (4). 

 
 

II. 
Zodpovednosť za porušenie nariadenia  

 
 

§ 7  
Porušenie nariadenia a sankcie 

 
 
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, 

obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) a b), v § 3 ods. 2  a v §  5 tohto 
VZN, môže  uložiť obec pokutu od 166 až 6 638 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka 
odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené. 

 
2. Za porušenie zákazu v § 3 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému 

zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur. 
 
3. Za porušenie zákazu v § 3 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.  Na rozhodovanie o pokutách a na 
ukladanie sankcií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (2). Miestne 
príslušnou obcou je obec podľa trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého. 

 
4. Nedodržanie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku 

v zmysle §  47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
(5) Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.  

 
5. Výnosy z pokút sú príjmom obce, ktorá ich uložila. 

 
 

§ 8 
Kontrola dodržiavania nariadenia  

     Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: starosta obce, poslanci obecného 
zastupiteľstva, hlavný kontrolór, poverení zamestnanci obce a na požiadanie Obvodné 
oddelenie Policajného zboru vo Svite a Mestskej polície vo Svite. 

  



 III. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
     Toto nariadenie bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Štôle dňa 16.7.2013 
uznesením číslo 19/2013/B/1. 
 
     Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Štôle 
a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce. 
 
 

§ 10 
Účinnosť 

 
     Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15. dňa od jeho zverejnenia. 

 
 

 

 

                                                                                       Martin Hajko 
                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
Odkazy: 
 
(1) zákon 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 
(2) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(3) prvá skupina prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a 

prípravkoch v znení neskorších predpisov 
(4) § 135 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce 
(5) zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 
 
 
 
Zverejnené: 17.7.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


