
Obec Bijacovce  na základe  ust.  §  2  ods.  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 pism. h) a n) 
zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  v 
nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 cit. zákona v y d á v a
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  4/2014   o  zákaze  podávania  a 
požívania alkoholických nápojov na území obce Bijacovce

§1
Všeobecné ustanovenia

Účelom  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  (ďalej  len  „nariadenia")  je  upraviť' 
obmedzenia  podávania  a  požívania  alkoholických  nápojov  na  miestach,  určených  týmto 
nariadením  a  to  s  cieľom  zabezpečiť'  ochranu  zdravých  podmienok  a  spôsobu  života 
obyvateľov obce Bijacovce a ochranu verejného poriadku.

§2
Základné ustanovenia

Na účely tohto nariadenia sa za alkoholické nápoje považujú liehoviny, destiláty, víno, pivo
a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

§3
Zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov

na verejne prístupných miestach
(1)  Zakazuje  sa  podávať  a  požívať  alkoholické  nápoje  na  verejných priestranstvách  obce 
Bijacovce.
(2) Zákaz podľa odseku (1) sa nevzťahuje na:
a)  povolený záber  verejného priestranstva  formou exteriérového sedenia  alebo terás,  resp. 
obdobných zariadení, poskytujúcich občerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby,
b)  trhové  podujatia,  jarmoky,  kultúrno  -  spoločenské  a  športové  podujatia  za  dodržania 
ustanovení uvedených v osobitnom predpise.

§4
Záverečné ustanovenia

(1)  Na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo 
v Bijacovciach dňa 10.04.2014 a schválilo ho uznesením č. 4/1/a.
(2) Návrh VZN č. 4/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Bijacovce a na internetovej 
stránke  obce Bijacovce od 26.03.2014 do 08.04.2014.
(3) VZN č. 4/2014 nadobúda účinnosť' 15-tým dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce 
Bijacovce.
(4)  Úplné  znenie  VZN č.4/2014  bude  prístupné  na  Obecnom úrade  v  Bijacovciach  a  na 
internetovej stránke obce www.obecbijacovce.sk.

    Mgr. Ján Pivovarniček 
starosta obce

Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 12.04.2014
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