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stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného  mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. .../2012 z …. o úprave podmienok predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných 
verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy   
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N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 
A.  s c h v a ľ u j e   
 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  č. .../2012 z ... o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
 
B.  odporúča 

 
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť 
všeobecne záväzné nariadenie č. .../2012 z .... o úprave podmienok predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných 
verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
s pripomienkami uvedenými v stanovisku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. 

 
 

 



                                                        Dôvodová správa 
 
 
K bodu č. 1  
V úvodnom ustanovení nariadenia spracovateľ odkazuje na § 2 ods. 4 zákona Národenej rady 
Slovenskej republiky č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 
Z.z., avšak predmetný zákon bol opätovne novelizovaný aj zákonmi č. 547/2010 Z.z. a 
313/2011 Z.z.,  preto navrhujeme odkaz v úvodnom ustanovení upraviť: „ v znení neskorších 
predpisov“. 
 
K bodu č. 2 
Slovenský právny poriadok nepozná legálnu definíciu verejného priestranstva, napriek tomu, 
že tento pojem vo viacerých právnych predpisoch používa (zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 4 a § 6  zák. č. 
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov).  Navrhovaná definícia 
sa však nachádza vo viacerých všeobecne záväzných nariadeniach mestských častí Bratislavy, 
preto považujeme za vhodné použiť túto definíciu aj vo všeobecne záväznom nariadení 
hlavného mesta. 
 
K bodu č. 3 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 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 (súčasná úprava) v § 4 ods. (1) písm. a) zakazuje predávať 
alebo požívať alkoholické nápoje  

a) v zariadeniach spoločného stravovania bez obsluhy, ktoré sa nachádzajú vo 
vzdialenosti do   100 metrov  
1. od sídla  prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a  

                vlády Slovenskej republiky, 
             2. od predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov, 
             3. od miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov, 
             4. od cintorínov a iných pietnych miest v čase od 04,00 h do 02,00 h, 
V návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta v písmene a) sú vypustené slová 
„bez obsluhy“, to znamená, že zákaz sa vzťahuje na všetky zariadenia spoločného 
stravovania, t.j.  aj na reštaurácie,  kaviarne, bary, atď., čo by znamenalo v mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto zrušenie viacerých prevádzok. Navrhujeme preto upraviť zákaz 
predaja a požívania alkoholických nápojov  tak, ako to vyplýva z § 2 VZN mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto č. 5/2011 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
(Navrhovaná úprava je uvedená v stanovisku k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy.)  
 
K bodu č. 4 
Navrhujeme, aby kompetenciu udeliť výnimku na jednorazové povolenie predaja a požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach mali okrem primátora hlavného mesta 
aj starostovia mestských častí. 
          
 
 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č ...... /2012 

z ........................... . 
o úprave podmienok predaja, podávania alebo poživania alkoholických nápojov 

,. zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na 
územi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § II 
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v zneni neskorších predpisov a § 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 zákona č. 214/2009 
Z. z. sa uznieslo: 

§ l 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len "nariadenie") upravuje: 

a) vymedzenie častí územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
"hlavné mesto"), v ktorých je obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie alebo 
požívanie alkoholických nápojov, 

b) časové vymedzenie zákazu a obmedzenia predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov. 

§2 
Základné pojmy 

(l) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré 
obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. l) 

(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne 
hlavného mesta na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, okrem divadiel, 
galérii a koncertných sieni. 

§3 
Zákaz predaja a požÍvania alkoholických nápojov 

(l) Zakazuje sa predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje 

a) \' zariadeniach spoločného stravovania,2) ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 100 
metrov od 

) § l zäooa Národnej rady Slovenskej republiky Č. 21911996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
!>ipojov a o zriaďovani a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 



, l. sídla prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády 
Slovenskej republiky, 

2. predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov, 
3. miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov, 
4. cintorínov a iných pietnych miest, 

b) v priestoroch staníc a zastávok železničnej dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich 
v čase od 22,00 h do 6,00 h, 

c) v priestoroch staníc autobusov prímestskej a diaľkovej verejnej autobusovej dopravy 
a vo vzdialenosti 100 m od nich v čase od 22,00 h do 6,00 h. 

(2) Ustanovenia odseku l písm. a) sa nevzťahujú na verejné podujatia 

a) organizované pri príležitosti štátnych a náboženských sviatkov, 

b) na organizácii ktorých sa podieľa hlavné mesto alebo mestská časť. 

§4 
Osobitné ustanovenie 

Primátor hlavného mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové 
povolenie predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach podľa 
§ 3 ods. l, ak ide o organizované predajné alebo propagačné podujatie. 

§ 5 
Sankcie 

(l) Primátor hlavného mesta môže uložiť právnickej osobe, ktorá poruší toto 
nariadenie pokutu do 6 638 eur. 

(2) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, sa dopustí priestupku 
proti poriadku v správe a môže jej byť uložená pokuta do 33 eur; v blokovom konaní do 33 
eur. 

(3) Výnos z pokút je príjmom hlavného mesta. 

(4) Priestupok podľa odseku 2 nemožno prejednať, ak od spáchania priestupku 
uplynuli dva roky; 'nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok 
vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.3

) 

(5) Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.4
) 

§6 
Kontrola nariadenia 

2) § 26 ods. 1 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
') § 20 zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkochv znení neskorších predpisov. 
4) Zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 



(l) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

(2) Kontrolu podľa odseku l môžu vykonávať na základe písomného poverema 
primátora hlavného mesta aj iní zamestnanci hlavného mesta. 

§7 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie 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 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2005. 

§ 8 
Účinnost' 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ................... 2012. 

Milan Ftáčnik 
primátor 



Dôvodová správa 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "návrh nariadenia") bol 
spracovaný na základe upozornenia Krajskej prokuratúry Bratislava zo dňa 28. 12. 2011, zn. 
Kd 325/11-11. 

V uvedenom upozornení prokurátor poukazuje na nesúlad § 2 ods. 3 a 4 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 všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 3/2005 (ďalej len "platné nariadenie") 
so súčasne platnou legislatívou. 

Platné nariadenie bolo prijaté na základe zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneuzlvaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov"). Nakoľko uvedený zákon od roku 2009 prešiel viacerými 
významnými legislatívnymi zmenami, bol vypracovaný návrh nového všeobecne záväzného 
nariadenia. 

Návrh nariagenia sa navrhuje prijať na základe § 2 ods. 4 zákona Č. 21911996 Z. z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Pôsobnosť obce podľa zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov je samosprávnou pôsobnosťou obce, preto 
umožňuje prijať všeobecne záväzné nariadenie aj bez priameho splnomocnenia v zákone. 

Deľbu pôsobnosti podľa zákona o ochrane pred zneužívaním a1koholick)'ch nápojo" 
upravuje čl. 33 ods. 3 a čl. 34 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len "štatút"). 

Podľa Č. 33 ods. 3 štatútu Bratislava môže obmedziť alebo zakázať na území 
Bratislavy alebo v. určitých častiach územia Bratislavy v určitých hodinách alebo dňoch 
predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 

stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území 
Bratislavy. 

Podľa čl. 34 ods. 3 štatútu mestská časť môže obmedzi!' alebo zakázať na území 
mestskej časti alebo v určitých častiach územia mestskej časti v určitých hodinách alebo 
dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne' prístupných miestach, a to nad 
rámec obmedzenia alebo zákazu určeného Bratislavou. 

Rozdiely v navrhovanom nariadení oproti platnej úprave: 

1. Z návrhu nariadenia bola vypustená na základe upozornenia Krajskej prokuratúry 
Bratislava zo dňa 28. 12. 2011, zn. Kd 325/11-11 kategorizácia pohostinských 
zariadení podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Č. 12511995 
Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné 
znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení 
a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried, ktorá bola zrušená. Kategorizácia 
pohostinských zariadení nie je v súčasnosti upravená žiadnym všeobecne záväzným 
právnym predpisom. 



2. Z návrhu nariadenia boli vypustené ustanovenia, týkajúce sa právomoci mestských 
častí všeobecne záväzným nariadením určovať ďalšie podmienky predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mestských častí. Toto ustanovenie bolo 
vypustené z dôvodu, že mestským častiam vyplýva uvedená pôsobnosť z čl. 34 ods. 3 
písm. a) štatútu. Podľa § 7b zákona Slovenskej národnej rady Č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave štatút upravuje podrobné rozdelenie 
úloh samosprávy medzi Bratislavu a jej mestské časti. Z citovaného ustanovenia 
vyplýva, že rozdelenie pôsobnosti medzi Bratislavu a jej mestské časti formou 
všeobecne záväzného nariadenia nie je správne. 

3. Návrh nariadenia neupravuje všeobecné zákazy podľa § 3 platného nariadenia, ako je 
zákaz predaja alebo podávania alkoholických nápojov alebo iné umožnenie ich 
požívania osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 
v zdravotníckych zariadeniach, na zhromaždeniach, a verejných kultúrnych 
podujatiach s výnimkou piva a vína, na verejných kultúrnych podujatiach pre osoby 
mladšie ako 18 rokov, vodičom. Uvedené všeobecné zákazy vyplývajú priamo z § 2 
ods. I zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Ich úprava vo 
všeobecne z.áväznom nariadení je duplicitná a nemá oporu v zákone o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. 

4. Návrh nariadenia neupravuje povinnosť právnických a fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie umiestniť na prevádzkarni alebo budove oznam o zákaze, obmedzení 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov podľa zákona o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a všeobecne záväzného nariadenia. Oprávnenie 
obcí požadovať umiestnenie oznamu bolo novelou (zákon Č. 214/2009 Z. z.) zákona 
o ochrane p,red zneužívaním alkoholických. nápojov vypustené. Uloženie takejto 
povinnosti všeobecne záväzným nariadením nemá preto oporu v zákone. 

5. Oproti súčasnej úprave nariadenia bolo zmenené ustanovenie o ukladaní pokút. 
Od účinnosti zákona Č. 214/2009 Z. z., ktorým bol zmenený zákon o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov, nemajú obce možnosť ukladať sankcie za 
porušenie všeobecne záväzného nariadenia podľa citovaného zákona. Preto bolo 
ustanovenie o sankciách upravené podľa § 28 ods. I písm. a) zákona Slovenskej 
národnej rady Č. 377/1990 Zb. o hlavnom mesta Slovenskej republiky Bratislave tak, 
že primátor môže uložiť právnickej osobe pokutu do 6638 eur, ak právnická osoba 
poruší všeobecne záväzné nariadenie Bratislavy. 

Ostané zmeny v návrhu nariadenia oproti platnej úprave majú legislatívno - technický 
charakter. 



          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

 
 

                                           
 
                                          N Á V R H     S T A N O V I S K A  
 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 z ......... o 
úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na 
   území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami uvedenými    
        v stanovisku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
1. V úvodnom ustanovení nariadenia navrhujeme znenie zákona č. 219/1996 Z.z. upraviť takto: 
    „č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
    a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov“. 
 
2.  V § 2 ods. 2 navrhujeme nahradiť definíciu verejného priestranstva takto: 

„ Na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvá považujú všetky miesta, ktoré slúžia 
na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, cesty, mosty, 
podchody, nadchody, chodníky, parkoviská, parky, plochy verejnej zelene, trhoviská, detské 
ihriská, lesoparky.“ 
 

3. Ustanovenie § 3 navrhujeme nahradiť týmto textom: 
„ Zákaz predaja a požívania alkoholických nápojov 

(1) Na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 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 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, 
b) organizované kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom 

alkoholických nápojov.“ 
 

   4.  V § 4 za slová „Primátor hlavného mesta“ navrhujeme vložiť slová „a starosta mestskej 
         časti“ a za slovo „podľa“ navrhujeme vložiť slová „§ 3 ods. 1 a 2“.   
                                         
 
 
 
 
 
                         
 


