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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠEMŠA

O OBMEDZENÍ POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA ÚZEMÍ OBCE
Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VEREJNÉIIO PORIADKU

NÁVRH



Obec SE SA
VZN O OBMEDZENÍ POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA ÚZEMÍ OBCE
Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PORIADKU

Obec Šemša, v súlade s ustanoveniami *4 odsek 5 písmeno a) bod 5. a *6 odsek 1 zákona SNR Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (d‘alej aj „zákon o obecnom
zriadení“) a v súlade s ustanoveniami *2 odseky 4, 5 6 zákona Č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriad‘ovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v znení neskorších predpisov (d‘alej aj „zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov“) vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo _/2021

O OBMEDZENÍ POŽÍVANL4 ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA ÚZEMÍ OBCE
Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PORIADKU

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce (d‘alej aj „nariadenie “) ustanovuje z dóvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci obmedzenia požívania alkoholických nápojov
verejnom priestranstve na území obce.

Základné ustanovenia

Obec Šemša (d‘alej aj „obec“) zabezpečuje verejný poriadok v obci pri výkone
samosprávyi

*4 odsek 3 písmeno n) zákona o obecnom zriadení



Obec SE : SA
VZN O OBMEDZENÍ POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPQJOV NA ÚZEMÍ OBCE
Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VEREJNEHO PORIADKU

ČLÁNOK II.
OBMEDZENIA POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA ÚZEMÍ OBCE

Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PORIÁDKU

Požívanie alkoholických nápojovje na verejnom priestranstve na území obce zakázané:
a) v areáloch materskej školy a základnej školy,
b) 30 m pred budovou obecného úradu,
c) v areáloch detského ihriska a multifunkčných ihrísk,
d) v areáli cintorína,
e) v priestoroch prístrešku na čakanie verejnej autobusovej dopravy.

ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*4

Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupitel‘stvo obce Šemša
na svojom zasadnutí dňa 2021.

Všeobecne záväzné nariadenie bob vyhlásené vyvesením dňa 2021.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost‘ dňa 2021 (abebo I 5-tym dňom
od vyvesenia).

Martin Kövér
starosta obce




