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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici podľa § 4 ods.3 písm. n  a podľa § 6 ods.1 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a na základe § 2 ods.4 zákona č.219/1996 

Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb  
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pre územie Obce Veľká Lomnica 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ  NARIADENIE 

 

č. 4/2018 
 

 

 

 

 

 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

na území obce Veľká Lomnica 

 



Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2018 

 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území 

Obce Veľká Lomnica 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici podľa § 4 ods.3 písm. n  a podľa § 6 ods.1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a na základe § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 

Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok 1 

Účel a rozsah Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vymedziť 

územie obce s časovým vymedzením pre predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických 

nápojov vo verejne prístupných miestach a tým vytvárať a chrániť zdravé podmienky a 

zdravý spôsob života a práce obyvateľov Obce Veľká Lomnica, ich ochranu pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a návykových látok.  

 

Článok 2 

Základné pojmy 

Za verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa považujú 

miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, 

námestie, chodníky, mosty, schodiská, parkoviská, zastávky hromadnej prepravy osôb, parky, 

verejná a sídlisková zeleň, areály škôl, zdravotníckych, administratívnych a obdobných 

zariadení, detské a školské ihriská, pietne miesta, vodné toky a ich nábrežia, vestibuly alebo 

verejnosti prístupné časti budov, čiže priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému 

bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto 

miest.  

Článok 3 

Základné ustanovenia 

1. Zakazuje sa predaj, na priamu konzumáciu podávanie a požívanie alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v zastavanom území Obce Veľká Lomnica 

v čase od 05.00 do 02.00 hod.  

2. Zákaz podľa čl.3 ods.1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta, na ktorých je  

so súhlasom obce:  

a) zriadené pohostinské, reštauračné zariadenie a oddychové zóny,  

b) organizované kultúrne a športové podujatie, 

c) príležitostný trh s povoleným predajom a podávaním alkoholických nápojov.  



3. Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku zo zákazu podľa ods. 1 tohto článku na 

jednorazové povolenie na predaj, podávanie alkoholických nápojov na základe písomnej 

žiadosti.  

 

Článok 4 

Sankcie 

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

obmedzenie, alebo povinnosť uvedenú v § 3 ods.1, 2 a v § 4 zákona č. 219/1996 Zb. o 

ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb, môže obec uložiť pokutu od 165,97 € do 6 638,78€.  

2. Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz uvedený v § 3 ods.6 je postihnuteľná podľa zákona o 

priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení.  

 

Článok  5 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 4/2011 o zákaze užívania alkoholických nápojov na 

verejnosti. 

2. Kontrolu ustanovení VZN č. 4/2018  sú oprávnení vykonávať príslušníci Obecnej polície 

Veľká Lomnica  a starostom poverení pracovníci obce.  

3. VZN č. 4/2018  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lomnici dňa 

14.03.2018 uznesením č. 292/2018. 

4. Pri nedodržiavaní  VZN č. 4/2018 bude Obec Veľká Lomnica postupovať v súlade  

s platnou právnou úpravou.  

5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici.  

 

 

 

   Mgr. Peter Duda 

                                                                                                                starosta obce 

 


