Schválené dňa: 19.04.2018
Vyvesené dňa : 26.04.2018
Účinné dňa:12.05.2018

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e M e s t s k e j č a s t i K o š i c e - K r á s n a č. 2/2018,
ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných
miestach na území Mestskej časti Košice- Krásna
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna na svojom zasadnutí dňa 19.04.2018 v
zmysle zákona č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov Štatútu mesta Košice v platnom
znení uznesením č.468 schválilo znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018, ktorým sa
zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území
Mestskej časti Košice- Krásna (ďalej len „VZN č. 2/2018“):
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§1
Základné pojmy
Účelom tohto VZN je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a
práce obyvateľov
mestskej časti Košice- Krásna ich ochranou pred zneužívaním
alkoholických nápojov.
Alkoholickými nápojmi na účely tohto zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné
nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
Verejne prístupným miestom v Mestskej časti Košice- Krásna (ďalej len „mestská
časť“) na účely tohto nariadenia sú:
a)
verejné priestranstvo pred viacúčelovou budovou vo vlastníctve mestskej časti
(ul. Opátska č.13),
b)
prístrešky mestskej hromadnej dopravy v mestskej časti,
c)
priestor pred kostolom a kaštieľom Krásna (Nám. sv. Cyrila a Metoda),
d)
detské ihriská
e)
ulice, miestne komunikácie, chodníky
f)
školské a predškolské zariadenia
g)
pietne miesta, kultúrne a historické pamiatky, areál cintorína, areál zdravotníckych
zariadení.1
§2
Zákaz požívania a predaja alkoholických nápojov
Na verejne prístupných miestach v mestskej časti je zakázané požívať a predávať alkoholické
nápoje.
Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa predchádzajúceho odseku platí denne v čase
od 6.00 hod do 04.00 hod. nasledujúceho dňa.
Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa § 2 sa nevzťahuje na:
a) prevádzky a exteriérové sedenia k prevádzkam pohostinských zariadení;
b) verejné kultúrne podujatia podľa osobitného predpisu 2
c) príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov;
d) verejné športové podujatia podľa osobitného predpisu 3
Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa § 2 sa nevzťahuje tiež na d ni 31. decembra a
1. januára kalendárneho roka.
Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich
požívanie:
1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, s výnimkou piva a vína,
4. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov ,
5. podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom
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

zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb
2
zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, v znení neskorších predpisov
3
zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, v znení neskorších predpisov
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7.

orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných
látok.
Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po
21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoj e.
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§3
Sankcie
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods. 5, môže mestská časť uložiť pokutu od
165 EUR do 6.638 EUR.
Za porušenie zákazu v § 2 ods. 6 a 7 maloletou osobou s trvalým pobytom v mestskej časti
môže mestská časť uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur.
Za porušenie zákazu v § 2 ods. 5 mladistvou osobou do 18 rokov s trvalým pobytom
v mestskej časti uloží jej mestská časť pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz
navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické
nápoje.
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie
alebo povinnosť boli porušené.
Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní 4.
Výnosy z pokút sú príjmom mestskej časti.

1.
2.

§4
Kontrola
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi.
Výnos pokút je príjmom rozpočtu mestskej časti.
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§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Košice- Krásna, dňa 19.04.2018 a schválené uznesením č. 468
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 2/2018 ktorým sa zakazuje požívanie a predaj
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Košice Krásna, stráca účinnosť VZN č. 1/2007 ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Košice - Krásna
§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
JUDr. Marek Kažimír
starosta
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zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

