Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča
č. 2/2009 zo dňa 27.08.2009
o zákaze používania alkoholických nápojov
na vymedzených verejne prístupných miestach

Mestské zastupiteľstvo mesta Bytča vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov toto všeobecne
záväzné nariadenie o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý
spôsob života a práce obyvateľov mesta Bytča ich ochranou pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Čl. 2
Alkoholické nápoje
Alkoholickými nápojmi na účely tohto VZN sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75
objemového percenta alkoholu.
Čl. 3
Obmedzujúce opatrenia
1. Zakazuje sa
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať požívanie:
1) osobám mladším ako 18 rokov,
2) osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3) v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,
4) na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
5) na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo
môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok, alebo
vzbudzujú verejné pohoršenie.
2. 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 orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie
omamných alebo psychotropných látok.
3. 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 nápoje.
4. Ďalej sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na týchto určených verejne prístupných
miestach a v tomto časovom rozpätí:
a) v parku pred štadiónom pri ulici Sidónie Sakalovej, detskom parku pri ulici Kilianovej, detskom parku pri
Bytčianskom zámku, v parku pred Poliklinikou pri ulici Sidónie Sakalovej, v parkoch v areáli Bytčianského
zámku a pri Svadobnom paláci, v parku medzi ulicami Dukelská – Štefánikova – Hviezdoslavova, v parku
Gaštanovej aleje pri ulici Mieru, v parku pri ulici Kragujevských Martýrov, v parku medzi ulicami Hlinkova –
Rázusova, v parkoch pri ulici Moyzesova a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od nich a to v čase od 05,00
hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
b) v parku pri ceste č. II/507 v mestskej časti Hliník nad Váhom a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od ich
oplotenia a to v čase od 05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
c) v areáloch Základných škôl pri ulici Mieru, ulici Eliáša Lániho a v areáloch Základných škôl v mestských
častiach mesta a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od ich oplotenia a to v čase od 05,00 hod. do 04,30
hod. nasledujúceho dňa.

d) v areáloch Materských škôl pri ulici Hurbanovej, ulici Dostojevského a v areáloch Materských škôl v mestských
častiach mesta a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od ich oplotenia a to v čase od 05,00 hod. do 04,30
hod. nasledujúceho dňa.
e) pri objekte č. s. 813 Jesienka pri ulici Treskoňova a pri objekte Kultúrneho domu pri ulici Treskoňovej a pri
objektoch Kultúrnych domov v mestských častiach mesta a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od nich a to
v čase od 05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
f) v priestoroch stanice Železnice Slovenskej republiky, autobusovej stanice Slovenskej autobusovej dopravy
a zastávok autobusov Slovenskej autobusovej dopravy v meste Bytča a mestských častiach mesta a v
priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od nich a to v čase od 05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
g) v areáloch cintorínov a pri objektoch, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady v meste Bytča a
prímestských častiach mesta a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od nich a to v čase od 05,00 hod. do
04,30 hod. nasledujúceho dňa.
h) v priestoroch detských ihrísk, športovísk a areáli futbalového a hádzanárskeho areálu a v priestoroch vo
vzdialenosti 50 metrov od ich oplotenia a to v čase od 05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
i) na priestranstve Námestia SR a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od neho a to v čase od 05,00 hod. do
04,30 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou sezónnych posedení a sezónnych terás, na ktoré je vydané povolenie
na ich prevádzku Mestským úradom Bytča, konania Michalského jarmoku, vítania Nového roku v dňoch
31.12 a 1.1 príslušného roku a iných kultúrno-spoločenských podujatí povolených primátorom mesta.
j) pri objektoch predajní Večierka pri ulici Hlinkovej, Kragujevských Martýrov a Mieru a v priestoroch vo
vzdialenosti 50 metrov od nich a to v čase od 05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
k) pri objekte Polikliniky pri ulici Sidónie Sakalovej a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od nej a to v čase od
05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
l) pri objektoch Obchodných domov Billa a Lidl a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od nich a to v čase od
05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
m) pri ulici Okružnej pri bytových domoch č. 1101 a 1102, pri ulici Javorovej pri bytových domoch č. 999, 1000,
1001, 1003 a 1010, pri ulici Lúčnej pri bytových domoch č. 1009, 1011, 1012 a 1014, pri ulici Brezovej pri
bytových domoch 1013,1015 a 1016 pri ulici Gaštanovej pri bytových domoch 982, 983, 984, 1004, 1007, 1008
1017, 1018 a 1019, pri ulici Komenského pri bytovom dome č. 1022, pri ulici Mieru pri bytovom dome č. 987, pri
ulici Eugena Geromettu pri bytových domoch č. 977 a 978 a pri ulici Thurzova pri bytových domoch č. 961, 962,
963, 964, 965, 968, 969, 972, 1347 a v priestoroch vo vzdialenosti 50 metrov od nich a to v čase od 05,00 hod.
do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
n) pri ulici Bottovej pri bytových domoch č. 1149 a 1208 a v priestoroch vo vzdialenosti 100 metrov od nich a to
v čase od 05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
o) pri „kaplnke“ a na území hrádze kanála Váhu a v priestoroch vo vzdialenosti 100 metrov od nich a to v čase od
05,00 hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
p) pri predajni Pivovaru Popper pri ulici Sidónie Sakalovej a vo vzdialenosti 50 metrov od neho a to v čase od 05,00
hod. do 04,30 hod. nasledujúceho dňa.
q) q) primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na povolenie predávania,
podávania a požívania
alkoholických nápojov na miestach a v čase uvedenom
v tomto odseku, ak ide o organizované predajné,
propagačné alebo iné mestu ohlásené podujatia.
r) tento zákaz sa nevzťahuje na stále prevádzky zriadené v nebytových priestoroch, sezónne posedenia pred
vlastnými prevádzkami a sezónne terasy povolené Mestským úradom Bytča.
5. V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách celomestského alebo nadmestského
významu, môže v rámci správneho konania primátor mesta rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze predaja,
podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín, na
verejných priestranstvách alebo na iných verejne prístupných miestach.
6. Za verejné priestranstvá na účely tohto VZN sa považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak
verejne prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, parkoviská, zastávky Slovenskej
autobusovej dopravy, nástupišťa Slovenskej autobusovej dopravy, parky, sídlisková zeleň, areály škôl, detské
a školské ihriská, cintoríny, lesoparky, vodné toky a ich nábrežia a pod.
Čl. 4
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia
uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a) a b) a v ods. 2, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným
označením alebo oznámením (ďalej len "oznam") umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom
mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.

2. Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade.
Súčasťou tohto oznamu musí byť citácia tohto VZN alebo zákona SNR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších predpisov.
3. Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a)
v bodoch 1 a 5, je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku
veku, kým ju nepreukáže.
Čl. 5
Osobitné povinnosti fyzických osôb
1. Osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným osobám alebo poškodiť
majetok, nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej
vykonávaním, ak by počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom.
2. Povinnosť zamestnancov nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné omamné látky na pracoviskách
zamestnávateľov a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a nenastupovať pod ich vplyvom do zamestnania
ustanovuje Zákonník práce.
Čl. 6
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok
1. Príslušníci Mestskej polície sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vyzvať osoby uvedené v čl. 5 ods. 1 tohto VZN
na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.
2. Príslušníci Mestskej polície sú oprávnení vyzvať na vyšetrenie podľa ods. 1 aj iné osoby ako sú uvedené v čl. 5
ods. 1 tohto VZN a to vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že spôsobili sebe alebo inému ujmu na zdraví v
súvislosti s požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.
3. Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento
alkoholu v krvi. Ak sa osoba odmietne podrobiť takémuto vyšetreniu, možno na požiadanie vykonať lekárske
vyšetrenie odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takého lekárske
vyšetrenie, stupeň opilosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov.
4. Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných omamných prostriedkov u zamestnancov uvedených v čl. 5 ods. 2
ustanovuje Zákonník práce.
5. Príslušníci Mestskej polície oznamujú obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
Čl. 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo
povinnosť uvedenú v čl. 3 ods. 1 písm. a) a b), v čl. 3 ods. 2, ods. 3 a v čl. 4, môže uložiť mesto pokutu od 165
€ /5.000,- Sk/ do 6 638 € /200.000,- Sk/.
2. Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz uvedený v čl. 3 ods. 2 je postihnuteľná podľa zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
4. Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
5. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 12.09.2009.

Ing. Peter Korec
primátor mesta

