NÁVRH

Všeobecne záväznéHO nariadeniA MESTA ŽILINA
č. ...../..........,

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 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, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Článok 1
Účel a rozsah úpravy 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonať niektoré ustanovenia 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 upravuje:
	vymedzenie častí územia Mesta Žilina, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov 
	časové vymedzenie predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov.
	možnosť vydania zákazu podávania alkoholických nápojov v  čase konania športového podujatia označeného ako   „rizikové“ v prevádzkových jednotkách v blízkosti futbalového štadióna (ul. Hviezdoslavova, ul. Uhoľná, ul. Športová), v zmysle zákona č. 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


Článok 2
Základné pojmy
 Za verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, parkoviská, zastávky MHD, parky, sídlisková zeleň, areály škôl, zdravotníckych, administratívnych a obdobných zariadení, detské a školské ihriská, pietne miesta, lesoparky, vodné toky a ich nábrežia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti budov, čiže priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.






Článok 3
Ďalší zákaz požívania alkoholických nápojov
	Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje § 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb na verejne prístupných miestach na území Mesta Žilina vrátane verejne prístupných vestibulov staníc a zastávok Železníc Slovenskej republiky, podchodu železničnej stanice Žilina a  priestorov vonkajších nástupíšť a autobusových zastávkach, a to v čase od 10:00 do 24:00 hod. a od 00:00 do 08:00 hod. s výnimkou letných terás, pohostinských a reštauračných zariadení na to určených.
	 Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na miesta, na ktorých sú organizované verejné podujatia pri príležitosti konania spoločenských akcií, na ktorých organizácii sa podieľa Mesto Žilina, prípadne na mieste konania iných akcií, o ktorých rozhodne primátor Mesta Žilina s výnimkou ak o zákaze požívania alkoholických nápojov pre jednotlivé akcie rozhodne primátor Mesta Žilina.
	Na požiadanie orgánu PZ SR v súvislosti s konaním rizikového športového podujatia zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí mesto Žilina môže rozhodnúť o zákaze podávania alkoholických nápojov na čas nevyhnutný, v určených prevádzkových jednotkách. Rozhodnutie o zákaze bude doručené písomne.  


Článok 4
Osobitné ustanovenia
 Ustanovenia čl. 3 sa nevzťahujú na neverejné podujatia, ktoré sa konajú na inak verejne prístupných miestach s tým, že takéto neverejné podujatie musí byť odsúhlasené vlastníkom, resp. oprávneným užívateľom takéhoto verejne prístupného miesta. 
	 Primátor Mesta Žilina môže v odôvodnených prípadoch na požiadanie udeliť výnimku zo zákazu na jednorazové povolenie predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach podľa čl. 2.
	V odôvodnených prípadoch, najmä pri jednorazových alebo krátkodobých akciách celomestského alebo nadmestského významu, môže v rámci správneho konania primátor Mesta Žilina 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.
Článok 5
Sankcie

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:  mestská polícia (pri kontrole je príslušník mestskej polície oprávnený použiť prístroj na zisťovanie alkoholu v nápojoch), poverení  zamestnanci  Mesta Žilina a orgány poverené primátorom mesta.
	Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti poriadku vo verejnej správe § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže Mesto Žilina uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.



Článok 6
Záverečné ustanovenia

	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ..............
	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. ................



Ing. Igor Choma
								                   primátor

