VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 1 / 2001
o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na
území mesta Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok podľa ustanovení §4 ods.3 písm .m)a §6ods.1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 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.
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok (ďalej VZN) upravuje :
1.1. Vymedzenie časti územia mesta Kežmarok, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný
predaj, podávanie alebo používanie alkoholických nápojov.
1.2. Časové vymedzenie predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov.
Článok 2
ZÁKLADNÉ POJMY
2.1. Alkoholickým nápojom je liehovina, destilát, víno, pivo a iný nápoj, ktorý obsahuje
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
2.2. Verejné priestranstvá na účely tohto nariadenia sú všetky verejnosti prístupné pozemky
v intraviláne mesta Kežmarok, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine
osôb a slúžia verejnému užívaniu.
Článok 3
VŠEOBECNÉ ZÁKAZY
3.1.Zakazuje
používanie :
a)
b)
c)
d)

sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich

osobám mladším ako 18 rokov
osobám zjavne ovplyvnených alkoholom
v zdravotných zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých
na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva
a vína
e) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov

3.2. Zakazuje sa podávať alkoholické nápoje, alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie
vodičom.
Článok 4
ĎALŠÍ ZÁKAZ PREDAJA A POUŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
4.1. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich

používanie pohostinským spôsobom v predajniach potravín alebo v obdobných
maloobchodných prevádzkárňach.
4.2. Na verejných priestranstvách mesta Kežmarok uvedených v článku 2.,odsek 2.2 je
zakázané používať alkoholické nápoje, okrem kalendárnych dní 31.12. a 1.1.
príslušného roka. Zákaz sa nevzťahuje na letné terasy pred prevádzkarňami, na
ktoré sú vydané súhlasy mesta Kežmarok na záber verejného priestranstva a na
verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov,
na ktorých organizácii sa podieľalo mesto.
Článok 5
OSOBITNÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
OPRÁVNENÝCH NA PODNIKANIE
5.1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy
a obmedzenia uvedené v článku 3 a v článku 4, sú povinné upozorniť verejnosť na
zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len „oznam“),
umiestneným v prevádzkárňach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť
nemôže prehliadnuť.
5.2. Text oznamu podľa odseku 5.1. musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a
umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia
osobitného predpisu t.j. zákon č. 219/96 Zb. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
a tohto nariadenia.
5.3. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy
uvedené v článku 3, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má
pochybnosti, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.
Článok 6
OSOBITNÉ USTANOVENIA
6.1. Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorázové povolenie predaja
a požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach podľa článku 4,
ak ide o organizované predajné alebo propagačné podujatia.
Článok 7
SANKCIE
7.1. Primátor môže udeliť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto nariadení pokutu
od 5 000,-Sk (165,90 EUR) do 2000 000,-Sk (6638,70 EUR).
7.2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia sa dopustí priestupku proti
poriadku, môže jej byť uložená pokuta do 1 000,-Sk (33,10 EUR), v blokovom konaní do
500,-Sk (16,50 EUR).
7.3. Výnos z pokút je príjmom mesta.
7.4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť
boli porušené.
7.5. Na rozhodnutie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Článok 8
KONTROLA
8.1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta
Kežmarok.
8.2. Kontrolu podľa odseku 8.1. môžu vykonávať na základe písomného poverenia primátora
mesta aj iní zamestnanci mesta.
Článok 9
ÚČINNOSŤ
9.1. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Kežmarok o podmienkach predaja, podávania a
používania alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok bolo schválené Uznesením
č. 10/2001 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.3.2001.
9.2. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Kežmarok o podmienkach predaja, podávania a
používania alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok nadobúda účinnosť
dňom 1. apríla 2001.
9.3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 15.03.2001 a zvesené dňa
31.3.2001.

Ing. František Grohola
Primátor mesta Kežmarok
Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

