Obec Kúty v súlade s ustanovením § 4 ods. 3, písm. h) a n) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. oochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2008,
ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov
na verejne prístupných miestach
na území obce Kúty
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje obmedzenia, resp. zákaz podávania, predaja a
požívania alkoholických nápojov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života a práce obyvateľov obce ich ochranou pred zneužívaním alkoholických nápojov.
2. Alkoholickými nápojmi pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú liehoviny, destiláty, víno,
pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
3. Verejne prístupným miestom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa považujú všetky
miesta na území obce, ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky,
terasy, parkoviská, parky, detské ihriská, trhoviská, cintoríny, priestory zastávok hromadnej dopravy
a miesta inak verejne prístupné, ktorých správu, výstavbu a údržbu vykonáva obec Kúty.
§2
Zákaz požívania a predaja alkoholických nápojov

1. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať požívanie
alkoholických nápojov
a) osobám mladším ako 18 rokov,
b) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
c) v zdravotníckych zariadeniach,
d) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
e) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
f) vodičom na bezprostredné požitie.
2. Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje v predajniach potravín, zeleniny a ovocia,
mäsa a v cukrárni okrem predaja alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení.
3. Na verejne prístupných miestach v obci je v dňoch pondelok až nedeľa zakázané požívať
alkoholické nápoje.
4. Zákaz podľa bodu 3 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto, na ktorom je so súhlasom obce
Kúty zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou, ani na
organizované kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov.
§3
Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, za ktorý je možné uložiť pokutu v blokovom konaní do 1.000,- Sk.

2. Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší zákaz uvedený v
tomto všeobecne záväznom nariadení, môže obec uložiť pokutu od 5.000,- Sk do 200.000,- Sk
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
3. Výnos z pokút je príjmom obce.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec prostredníctvom
starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a poverených zamestnancov obce.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
23.06.2008 uznesením č. 4/2008 - J.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.08.2008.

Ing. Mária Macejková
starostka obce

