
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smižany

č. 69
o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných 

miestach na území Obce Smižany

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa § 11 ods. 3 písm. h), § 6 a § 4 ods. 3 písm. h) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré obmedzuje a zakazuje v určitých hodinách predaj 
alkoholických nápojov a ich požívanie na verejne prístupných miestach v obci Smižany.

Článok 1
Obmedzujúce opatrenia

1. Obmedzujúce opatrenia sú prijaté v zmysle § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb.
2. Obmedzenie, zákaz predaja a zákaz požívania alkoholických nápojov sa vzťahuje:
a) na predaj alkoholických nápojov v maloobchodných jednotkách – prevádzkarniach na 
území Obce Smižany v hodinách  od 20.00 hod. večera do 09.00 hod rána nasledujúceho dňa.
b) na požívanie alkoholických nápojov v uliciach , na námestí, cestách, parkoviskách, 
obecných parkoch, detských ihriskách, autobusových zástavkách a na iných verejných 
priestranstvách v Obci Smižany, s výnimkou tých, ktoré sa nachádzajú pri prevádzkarni, ktorá 
bola na tento účel zriadená po predchádzajúcom súhlase Obce Smižany. 
3. Tento zákaz sa nevzťahuje na prevádzkové jednotky – prevádzkarne poskytujúce služby 
verejného stravovania s platným rozhodnutím o prevádzkovom čase vydaným Obcou 
Smižany.

Článok 2
Alkoholické nápoje

Alkoholickými nápojmi podľa § 1 zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. sú liehoviny, destiláty, 
víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

Článok 3
Spoločné ustanovenia

1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy 
a obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení, sú povinné upozorniť 
verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením umiestnením 
v prevádzkarniach na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť (§ 3 zákona NR 
SR č. 219/1996 Z.z.)
2. Porušovanie článku 1 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia bude sankciované podľa § 12 ods. 1 
zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. uložením pokuty od 5 000,- Sk do 200 000,- Sk právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá obmedzenie a zákaz predaja 
alkoholických nápojov porušila. 



3. Porušovanie článku 1 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia bude sankciované podľa § 48 zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložením blokovej pokuty 
od výšky 500,- Sk  respektíve  prejednávaním  priestupku  uložením  pokuty  až  do  výšky 
1000,- Sk fyzickej osobe, ktorá obmedzenie a zákaz požívania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach v Obci Smižany porušila.
4. Dodržiavanie tohto VZN a ukladanie blokových pokút zabezpečujú príslušníci obecnej 
polície.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 69 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo 
v Smižanoch schválením uznesenia č.146/10/2008  dňa 24. 4. 2008. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 69 nadobúda účinnosť dňa 12. 5. 2008. 

Smižany, dňa 24. 4. 2008 

                                                                                 Ing. Michal Kotrady
                                                                                        starosta obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Smižany dňa: 25. 3. 2008
VZN zvesené dňa: 12. 5. 2008


