MESTO SVIDNÍK
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo

10/2014

Mesto Svidník,
na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a
podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov, a podľa § 2 ods. 4, 5 a 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a
o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení nehorších predpisov
vydáva toto

Všeobecné závazné nariadenie mesta Svidník č. 10/2014 o úprave podmienok
podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Svidník.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

9.12.2014

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

9.12.2014

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

9.12.2014

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

21.12.2014

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

29.12.2014

Pripomienky písomne:

Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Pripomienky elektr.:

prednosta@svidnik.sk

Pripomienky faxom:

054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:

30.12.2014

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

31.12.2014

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

15.1.2015

Zvesené z úradnej tabule dňa:
Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:

23/2014

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vymedzuje zákaz požívania a podávania
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Svidník a určujú sa výnimky
zo zákazu požívania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
v meste Svidník a to s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a spôsobu života
obyvateľov mesta Svidník a ochranu verejného poriadku v meste Svidník.
Článok 2
Zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov a výnimky zo zákazu
1. Zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje
v meste Svidník.

na verejne prístupných miestach

2. Zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov vymedzený v ods. 1 tohto článku sa
nevzťahuje na
a) exteriérové sedenie zriadené so súhlasom mesta pred prevádzkarňou reštauračných
a pohostinských zariadení alebo zariadení spoločného stravovania,
b) mestu riadne a včas oznámené verejné kultúrne podujatia podľa zákona č. 96/1991Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
c) mestu riadne a včas oznámené verejné telovýchovné podujatia, športové podujatia a
turistické podujatia podľa zákona č. 479/2008Z.z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d) mestu riadne a včas oznámené zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990Zb.
o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
e) verejné podujatia organizované mestom alebo na organizovaní, ktorých sa mesto
podieľa ako spoluorganizátor týkajúcich sa predajných, propagačných alebo spoločenských
podujatí a to na základe písomného povolenia primátora mesta,
f) dní 31. decembra, 1. januára, 13. januára a 14. januára príslušného kalendárneho roka.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 31.12.2014
uznesením č. 23/2014
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 15.1.2015

Ing. Ján Holodňák v.r.
primátor mesta

