VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

MESTA TURČIANSKE TEPLICE
č. 3/2017
zo dňa 25. 5. 2017
O OCHRANE PRED ZNEUŽÍVANÍM ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle
§ 4, ods. 3, písm. n), § 6, ods. 1, a § 11, ods. 4, písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 ods. 4 a 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení mesta (ďalej len „VZN“) :
Článok 1
Predmet nariadenia
(1) Toto VZN v záujme zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravého morálneho a
fyzického vývoja mládeže a ochrany spoločnosti pred nežiaducimi spoločenskými javmi
ustanovuje činnosti, podmienky predaja a podávania alkoholických nápojov alebo ich
požívanie na verejne prístupných miestach na území mesta Turčianske Teplice (ďalej len
„mesto“).
(2) Toto VZN ustanovuje ďalšie obmedzenia a zákazy predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území mesta1/.
(3) Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia osobitného právneho predpisu upravujúceho
ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov1/.
Článok 2
Základné pojmy
(1) Verejne prístupným miestom sa na účely tohto VZN rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia
na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné, miestne komunikácie, chodníky,
schodiská, parkoviská, zastávky verejnej dopravy, parky, verejná zeleň, areály škôl a
školských zariadení, detské a športové ihriská, cintoríny, vodné toky a ich nábrežia,
vodné plochy a ich okolie a pod. vo vlastníctve alebo v správe mesta, ktoré mesto
neprenajalo podľa osobitného zákona.
Článok 3
Zákaz požívania alkoholických nápojov
(1) Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov počas celého kalendárneho roka na verejne
prístupných miestach:
a) v územnom určení, ktorého vonkajšiu hranicu tvoria: Školská ulica od kúpeľného
parku po križovatku s Ulicou slobody, Ulica slobody pokračujúc Banskou ulicou až
po križovatku s Hájskou ulicou, Hájska ulica po križovatku s Ulicou Somolického,
Ulica Somolického po futbalové ihrisko MFK Tepličan, Od futbalového ihriska
MFK Tepličan chodník ku križovatke Ulice školskej a Ulice SNP. Grafické
znázornenie zóny – viď. príloha č.1 tohto VZN,
b) v územnom určení Horné Rakovce, ktorého vonkajšiu hranicu tvoria: Hájska Ulica
v úseku od križovatky s Banskou ulicou po križovatku s Ul. SNP, ďalej Ul. SNP až po
napojenie na cestu I/65, cesta I/65 od križovatky s Ul. SNP až po vjazd do mesta
Turčianske Teplice. Grafické znázornenie zóny – viď príloha č. 2 tohto VZN,

c) v územnom určení, ktorého vonkajšiu hranicu tvoria: Ulica SNP od križovatky s Ul.
Hájskou smerom na sever až po prepojovací chodník popri budove Tesco ústiaci na
mostík cez tok Teplica, chodníkom od mostíka smerom k Ulici družstevnej k miestu
kde stojí zvonica (vrátane zvonice), Ulicou Družstevnou smerom k Ulici J. Lettricha,
Ulicou J. Lettricha za železničné priecestie poza železničnú stanicu v Turčianskych
Tepliciach, od železničnej stanice Turčianske Teplice po Ulici kúpeľnej, Ulicou
kúpeľnou po križovatku s Ulicou Somolického, Ulicou Somolického v časti smerom
ku križovatke s Ulicou Kollárovou. Grafické znázornenie zóny – viď príloha č. 3
tohto VZN.
d) v územnom určení mestskej časti Diviaky, ktorého vonkajšiu hranicu tvoria: Staničná
ulica smerom na server po križovatku s Prievidzskou ulicou, Prievidzská ulica smerom
na západ po križovatku s Nábrežnou ulicou, Nábrežná ulica smerom na juh po
križovatku so Žarnovickou ulicou, Žarnovická ulica smerom na juh po križovatku
s Ulicou 1. mája, Ulica 1. mája po križovatku so Staničnou ulicou. Grafické
znázornenie zóny – viď príloha č. 4 tohto VZN.
(2) Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov na území mesta
a) v areáloch škôl a školských zariadení, ktorých vlastníkom alebo správcom je mesto,
b) na cintorínoch a iných pietnych miestach, ktorých vlastníkom alebo správcom je
mesto,
c) v priestoroch zastávok verejnej pravidelnej autobusovej a železničnej dopravy, ktorých
vlastníkom alebo správcom je mesto,
d) v priestoroch detských ihrísk a športovísk, ktorých vlastníkom alebo správcom je
mesto.
(3) Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje
a) na priestory mestom povolených letných terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských
prevádzok poskytujúcich pohostinské, reštauračné a obdobné služby,
b) na čas od 31. decembra od 18. 00 hod. do 1. januára do 08.00 hod., alebo
c) na čas konania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí organizovaných
mestom.
Článok 4
Osobitné povinnosti na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov
(1) Osobitné povinnosti na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov upravuje
osobitný právny predpis 1/.
Článok 5
Kontrola dodržiavania nariadenia
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície a hlavný
kontrolór mesta. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych
predpisov o úlohách mesta pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa a
iných štátnych orgánov.
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