
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
Návrh 

(Po zapracovaní pripomienok) 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č.  .../2013 

  
z 24. septembra 2013 

  
o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholický ch 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 č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 2 ods. 4, 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 čl. 34 ods. 3 písm. a) štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje zákazy a 
obmedzenia predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 

 
§ 2 

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 alkoholu.1 
 

(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 a je na ne umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, 
ktorými sú ulice, námestia, cesty, chodníky, terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, tunely, 
priechody, podchody, nadchody, schody, parky, záhrady, detské ihriská, trhové miesta, 
cintoríny a pietne miesta, priestory a budovy staníc a zastávok Železníc Slovenskej 
republiky, priestory a budovy staníc a zastávok verejnej osobnej 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 v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov). 
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§ 3 
Zákaz požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov 

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

alkoholické nápoje. 
 

(2) V prevádzkarňach2 zariadení spoločného stravovania3 s priamym 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) V zariadeniach spoločného stravovania je v čase od 07.00 h do 03.00 h 
nasledujúceho dňa zakázaný predaj alkoholických nápojov a podávanie alkoholických 
nápojov, ak dochádza k vynášaniu alkoholických nápojov mimo priestory zariadenia. 
 

(4) Zákaz podľa odseku 1, 2 a 3 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) organizovaný príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov. 

 
(5) Zákaz podľa odseku 1, 2 a 3 sa v zmysle a rozsahu osobitného právneho 

predpisu4 nevzťahuje na zhromaždenia5 a verejné kultúrne podujatia.6 
 

§ 4 
Kontrolná činnos ť 

 
Vykonávať kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať 

pokuty sú oprávnení: 
      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 
 

§  5 
Sankcie 

 
(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.7 
 
(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 

osobitných predpisov.8  

                                                 
2 § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov 
3 § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4 § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
5 zákon č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
6 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
7 V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 eur. 
8 V zmysle § 46 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za 
tieto priestupky uložiť pokutu do 33 eur 
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§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

§ 7 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2013. 

 
 
 

 
 

PhDr. Tatiana Rosová                                                                                                                                                                                        
starostka mestskej časti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


