
 

Všeobecne záväzné nariadenie               Číslo : VZN 43/2015 

 

OBEC ŽDAŇA 

Obecné zastupiteľstvo v Ždani 

 podľa § 4 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky 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: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Ždaňa 

o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 

obce Ždaňa 

Číslo 43/2015 

 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:    11.08.2015  

  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  11.08.2015  

  

Dátum ukončenia pripomienkového konania:   27.08.2015  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 27.08.2015 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:    27.08.2015   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:   28.08.2015   

VZN nadobúda účinnosť dňom:      12.09.2015  

       

 

 

        Ing. Ján KOKARDA 

             starosta obce 



Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Ždaňa 

č.43 /2015 

z 27. augusta 2015 

o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 

obce Ždaňa 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ždani 

 podľa § 4 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky 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: 

 

§ 1 

Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 

 

(1) Na území obce Ždaňa z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie 

alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach uvedených v prílohe k tomuto všeobecne záväznému 

nariadeniu. 

(2) Na území obce Ždaňa sa ďalej zakazuje požívanie alkoholických nápojov 

a) v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov a zdravotníckych zariadení, 

b) v blízkosti kostolov, iných miest určených na vykonávanie náboženských obradov 

a univerzitných pastoračných centier, 

c) na detských ihriskách, 

d) na nástupištiach (zastávkach) hromadnej dopravy. 

(3) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa rozumie každé miesto, 

na ktoré má prístup široký okruh individuálne neurčených osôb a na ktorom sa spravidla 

zdržiava viac osôb. 

 

§ 2 

Výnimky zo zákazu 

(1) Zákaz podľa § 1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta v čase, kedy sa konajú 

podujatia organizované obcou Ždaňa a predajné alebo propagačné podujatia organizované so 

súhlasom obce Ždaňa. 

(2) Zákaz podľa § 1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta, kde sú umiestnené 

terasy a exteriérové sedenia pri prevádzkach reštauračných zariadení alebo stravovacích 

zariadení. 

§ 3 

Účinnosť 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 12. septembra 2015. 

 

 

 

 

 

Ing. Ján KOKARDA 

      starosta obce 

 



Obec Ždaňa. 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce  Ždaňa č. 43/2015. 

 

 

 

 

 

          Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Ždaňa číslo 43/2015 (ďalej len VZN )  

 

- v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Ždaňa. 

                                                        PSČ 044 11 

alebo 

 

- ústne do zápisnice na obecnom úrade v Ždani v úradných hodinách . 

 

 

 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, 

kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. 

 

 

 

 
Dátum zverejnenia VZN : 08.09.2015. 

 

 

 

 

 

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN :  od 11.08.2015  do 27.08.2015.  
 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                                          Ing. Ján Kokarda                                                                               

                                                                          Starosta  obce 

 

 



Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č.  43/2015 
 

 

 

Verejne prístupné miesta, na ktorých je v obci Ždaňa zakázané požívanie alkoholických 

nápojov : 

 

 

 

1. Komunitný park 

 

Celé priestranstvo Komunitného parku vrátane prístupových priestorov a chodníkov 

 

 


