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Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                  dňa  7.  júna 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                             dňa 14. júna 2011 
 
 
 
 

N Á V R H  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …/2011 

o zákaze požívania,  predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
 
 
 
 
Predkladateľ:                                                    Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
PhDr. Tatiana Rosová                                          Bratislava-Staré Mesto  
starostka mestskej časti                                o d p o r ú č a 
                                                                 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                              Bratislava-Staré Mesto     
                                                                              prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                      Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
JUDr. Marek Jánošík                                        
oddelenie právne  
a správnych činností                                            - v materiáli 
                                                                                                                             
 
Spracovateľ:                                                       Materiál obsahuje: 
 
JUDr. Marek Jánošík                                           - návrh uznesenia 
oddelenie právne                                                  - dôvodovú správu  
a správnych činností                                             - návrh všeobecne záväzného nariadenia                                                                       
                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                               
                                      
 

Bratislava,  jún 2011 



 
 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …/2011 o zákaze 
požívania,  predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júla 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Predkladateľ predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto č. …/2011 o zákaze požívania,  predaja a 
podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „návrh VZN“) z podnetu Krajského riaditeľstva policajného 
zboru v Bratislave, odboru železničnej polície (ďalej len „polícia“). Obsahom podnetu je  žiadosť 
o úpravu  platného a účinného znenia všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti    
Bratislava-Staré Mesto č. 8/2007, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov 
na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN 
č. 8/2007“). Dôvodom na podanie podnetu boli  zistenia polície o obchádzaní ustanovenia           
§ 2 ods. 2 VZN č. 8/2007 spôsobom, ktorý je v zrejmom rozpore s účelom, pre ktorý bolo VZN 
č. 8/2007 schválené. Konkrétne  v § 2 ods. 2 VZN č. 8/2007 je ustanovené, že „v stánkoch 
a kioskoch so stálym stanovišťom umiestnených na verejne prístupných miestach v mestskej 
časti a v pevných prevádzkach s predajom na verejne prístupné miesto je zakázaný predaj 
alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení a podávanie alkoholických nápojov v čase od 
05.00 h  do 03.00 h nasledujúceho dňa“. V predmetnom ustanovení sa uvádza pojem 
„spotrebiteľské balenie“, ktorý umožňuje obchádzať účel VZN č. 8/2007 prostredníctvom rôznej 
interpretácie pojmu „spotrebiteľské balenie“.  Z uvedeného dôvodu   návrh VZN  v § 2 ods. 2 už 
neobsahuje slová „spotrebiteľské balenie“ a § 2 ods. 2 návrhu VZN znie: „V stánkoch a kioskoch 
so stálym stanovišťom umiestnených na verejne prístupných miestach v mestskej časti 
a v pevných prevádzkach s predajom na verejne prístupné miesto je zakázaný predaj 
alkoholických nápojov a podávanie alkoholických nápojov v čase od 05.00 h  do 03.00 h 
nasledujúceho dňa“.  
 

Nové znenie § 2 ods. 2 je v texte návrhu VZN vyznačené podčiarknutou kurzívou. 
 
Návrh VZN tiež neobsahuje ustanovenie o sankciách, pretože ukladanie sankcií upravujú 

osobitné predpisy (napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)  a 
ustanovenie o sankciách vo VZN v takom prípade len duplicitne uvádza skutočnosti, ktoré sú už 
ustanovené v osobitných predpisoch.    
 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje, aby miestne 
zastupiteľstvo schválilo predložený návrh VZN. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

N Á V R H   
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
č. .../2011 

     
z …………….. 

 
o zákaze požívania,  predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 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 a § 6 ods. 3 všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/1997 o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Základné pojmy 

 
 (1) Alkoholickými nápojmi na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

„nariadenie“) sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 
objemového percenta alkoholu1. 
 

(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa považujú všetky miesta na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), ktoré slúžia na verejné 
užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky, terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, tunely, 
priechody, podchody, nadchody, schody, parky, detské ihriská, trhoviská, cintoríny a pietne 
miesta, priestory staníc a zastávok Železníc Slovenskej republiky, prímestskej a diaľkovej 
autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, verejné WC.  
 
 
                                                 
1 § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 



§ 2 
Zákaz požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov 

 
(1) Na verejne prístupných miestach v mestskej časti je zakázané požívať alkoholické 

nápoje v čase od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa. 
 

(2) V stánkoch a kioskoch so stálym stanovišťom umiestnených na verejne prístupných 
miestach v mestskej časti a v pevných prevádzkach s predajom na verejne prístupné miesto je 
zakázaný predaj alkoholických nápojov a podávanie alkoholických nápojov v čase od 05.00 h  do 
03.00 h nasledujúceho dňa. 
 

(3) Zákaz podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto, na ktorom je so 
súhlasom  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo so súhlasom mestskej časti 
 
a) zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou, 
b) organizované kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických 
nápojov2. 
 

§ 3 
Kontrola 

 
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ukladanie a vyberanie pokút a prípadne 

oznámenie správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti. 
 

§ 4 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2007, 

ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

§ 5 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. júla 2011. 

 
 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová                                                                                                                                                                                         
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.../2011 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa ……………… 
uznesením č. .../2011. 

                                                 
2 § 2 ods. 1 písm a) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z.z. 


