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všeobecne záväzné nariadenie
mesta Giraltovce

číslo 18

o zákaze používania alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach

v meste Giraltovce

Mestské zastupiteľstvo mesta Giraltovce podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona 
NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a 
prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa dňa 23.4.2001 na svojom zasadnutí 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1

 Alkoholickými nápojmi sú pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia liehoviny, 
destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta 
alkoholu.

Článok 2

 Zakazuje sa:

a. predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3. v zdravotníckych zariadeniach,
4. na zhromaždeniach (§ 1 a 1 zák. SNR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom 

práve) a verejných kultúrnych podujatiach (§ 1 zák. SNR č. 96/1991 Zb. o 
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.

Článok 3



1. Verejne prístupnými miestami v meste Giraltovce sú pre účely tohto všeobecne 
záväzného nariadenia

a. cesty, miestne komunikácie a chodníky na Ulici Dukelskej, Ulici Na 
serpentínach, Ulici kpt. Nálepku, Ulici Budovateľskej, Ulici Bardejovskej, 
Ulici Mlynskej, Ulici SNP, Ulici Kukorelliho, Ulici Družstevnej, Ulici 
Fučíkovej, Ulici Hviezdoslavovej, Ulici Kukučínovej, Ulici Prešovskej, Ulici 
Tehelnej, Ulici Záhradnej a v mestskej časti Francovce.

b. park pred budovou starého MsNV na Ulici Dukelskej,
c. park, parkoviska a zelená plocha za predajnými stánkami pred budovou 

Mestského úradu na Ulici Dukelskej 75,
d. parkoviska za Obchodným domom Svojpomoc,
e. autobusové nástupište SAD na Ul. Dukelskej.

2. V súlade s úst. § 2 ods. 2 zák. NR SR č. 219/199b Z.z. zakazuje sa predaj, podávanie a 
požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Giraltovce 
(čl. 3 ods.1 tohto nariadenia) v čase od 7,00 do 22,00 hod. s výnimkou podujatí 
organizovaných sa súhlasom mesta Giraltovce.

3. V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách 
celomestského alebo nadmestského významu môže primátor mesta v rámci správneho 
konania rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach 
potravín, na verejných priestranstvách alebo iných verejne prístupných miestach.

Článok 4

1. Kontrolnými orgánmi na dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia sú 
Mestská polícia v Giraltovciach a hlavný kontrolór mesta Giraltovce.

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, 
obmedzenia alebo povinnosť uvedenú v článkoch 2, 3 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia môže mesto Giraltovce uložiť v správnom konaní pokutu od 5.000,- Sk do 
200.000,- Sk. Výnosy z pokút sú príjmom mesta.

3. Fyzickú osobu bez oprávnenia na podnikanie, ktoré porušila zákaz, obmedzenia alebo 
povinnosti uvedené v článku 2, 3 tohto nariadenia možno postihnúť blokovou pokutou 
alebo postihom podľa zákona o priestupkoch (zák. SNR č. 372/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov).

Článok 5

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Giraltovce bolo schválené na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach dňa 23.4.2001 uznesením č.: 136/2001 a 
vyvesené bolo na úradnej tabuli v dňoch 24.4.2001 - 8.5.2001, účinnosť nadobúda 15. 
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 8.5. 2001.

Ján Rubis,
primátor mesta


