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Obecné zastupiteľstvo obce ... na základe ust. § 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 neskorších predpisov   a na základe ust. § 4 ods. 

3 písm. n) v spojení s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  Zb.  o  

obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a doplnkov v  y  d  á  v  a toto 

 

 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

 

 č. 107/2020 

 

 zákaze podávania  alebo  požívania   

alkoholických  nápojov  na území obce Brodské 

 
 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť zákaz/ 

obmedzenia podávania, predaja a požívania alkoholických nápojov na miestach určených 

týmto nariadením, a to s cieľom zabezpečiť ochranu verejného poriadku. 

 

§ 2 

Základné ustanovenie 

 

Na účely tohto nariadenia sa za alkoholické nápoje považujú liehoviny, destiláty, víno, pivo  

iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

 

§ 3 

Zákaz  podávania /požívania  alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach 

 

(1) Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

podávať / požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach v obci Brodské, 

ktorými sú:   

a) miestne komunikácie, chodníky, námestie, parkoviská, 

b) priestory pred prevádzkami potravín, reštaurácií a ostatnými maloobchodnými 

prevádzkami, 

c) parky, 

d) okolie kostola, 



e) obecné trhovisko, 

f) priestranstvo okolo KD, 

g) detské ihriská a detské herné zariadenia, 

h) školy a školské zariadenia a ich areály, 

i) verejné športoviská, 

j) cintorín, 

k) autobusové zastávky, železničná stanica. 

 

(2) Obec určuje  výnimky z tohto zákazu takto : 

a) verejne prístupné miesta, na ktorých bol povolený záber verejného priestranstva 

formou exteriérových sedení alebo terás, resp. obdobných zariadení 

poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby, 

b) organizovanie podujatí ako trhy, festivaly, jarmoky, hody a iné 

kultúrnospoločenské a športové podujatia, a to za dodržania ustanovení 

uvedených v osobitných všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

 

 

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Brodské dňa  10.12.2020 

uznesením  č.136/2020. 

 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2021. 

 

 

V Brodskom , dňa  11.12.2020. 

 

.......................................... 

Anna Krídlová 

starosta obce 

 


