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VZN č. 2/2022 obce Beňadovo
Obec Beňadovo, v súlade s ustanoveniami § 4 odsek 5 pi'smeno a) bod 5. a § 6 odsek 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršĺch predpisov (ďalej aj „ zábn o
oóec7zom zri.cícĺ€#z'") a v súlade s ustanoveniami § 2 odseky 4,5,6 zákona č. 219/1996 Z. z.

oochrane

pre

zneužívanĺm

alkoholických

nápojov

aozriaďovaní

aprevádzke

protialkoholických záchytných izieb v zneni' neskorších predpisov (ďalej aj „ zcŕb# o ocÁra#e
pred zneužívaním alkoholických nápojov"

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňadovo
číslo 2/2022
o obmedzení požívanía alkoholických nápojov na území obce z dôvodu

zabezpečenia verejného poriadku
§1

Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „#c}r/'czcýGní.é!") ustanovuje z dôvodu zabezpečenia

verejného poriadku v obci obmedzenia poŽívania alkoholických nápojov na verenom
priestranstve na územi' obce.
§2

Základné ustanovenia
Obec Beňadovo (ďalej aj „oÓGc") zabezpečuje verejný poriadok v obci pri výkone samosprávy '
§3

0bmedzenie požĺvania alkoholických nápojov
na verejnom priestranstve obce
Požĺvanie alkoholických nápojov je na verejnom priestranstve na územĺ obce zakázané:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

v areáloch Základnej Školy s materskou Školou,
v areáloch detského ihriska, multiftnkčného ihriska a verejného parku,
v areály kostolnej záhrady,
v areály cintori'na a domu smútku,
v priestoroch prístrešku na čakanie verejnej autobusovej dopravy,
5 m pred budovami predajní potravi'n.
§4

Záverečné ustanovenia
Na Všeobecnom záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo v Beňadove, dňa
24.06.2022 uzneseni'm č. 09/2022 pís. a).

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 27.06.2022 a nadobúda účinnosť
15-tym dňom od vyvesenia 13.07.2022 .

V Beňadove, dňa 27.06.2022

starósta obce
Ĺ § 4 odsek 3 písmeno n) zákona o obecnom zriadení

