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N  á  v  r  h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
........./2013 o zákaze požívania, predaja a podáva nia alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
____________________________________________________________ 

 
 
Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky mestskej 
časti 
 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

prerokovať návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 
o zákaze požívania, predaja 
a podávania alkoholických nápojov 
na verejne prístupných miestach na 
území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  

 
Zodpovedný:   Návrh uznesenia miestneho 

zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu, 
verejného poriadku a miestnych 
daní 

 - v materiáli  

  
Spracovate ľ:     Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Zuzana Čierniková 
odborná referentka referátu 
verejného poriadku a čistoty 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- protest prokurátora 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 
 

 



 
 

Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A: č i a s t o č n e   v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora zo dňa 22. novembra 2012 proti všeobecne záväznému 
nariadeniu 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 v časti ohľadne namietaného nesúladu 
s § 2 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 
neskorších predpisov, 
 
 
B: s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 
o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 
od 1. marca 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Všeobecná časť 
 

Dňa 28. 11. 2012 bol mestskej časti doručený protest prokurátora proti 
všeobecne záväznému nariadeniu 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, ktorý tvorí 
súčasť predkladaného materiálu. Po preštudovaní protestu prokurátora navrhujeme 
vyhovieť mu čiastočne. Navrhované znenie VZN nemá organizačný dosah ani vplyv 
na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
Jednotlivé námietky obsiahnuté v proteste prokurátora sme vyhodnotili 

nasledovne. 
 
Pokiaľ sa jedná o namietanú duplicitu právnej úpravy všeobecne záväzného 

nariadenia ohľadne definície alkoholických nápojov so zákonom 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“), v samotnom proteste 
prokurátora sa konštatuje, že takáto úprava zákonu neodporuje. Máme za to, že 
prebratie predmetnej definície do znenia všeobecne záväzného nariadenia má 
opodstatnenie najmä vzhľadom na dostatočne určité vymedzenie povinností 
adresátov všeobecne záväzného nariadenia.  
 

Pokiaľ sa jedná o námietku ohľadne vymedzenia miesta, na ktoré sa vzťahuje 
zákaz podľa § 2 ods. 1 a 2 všeobecne záväzného nariadenia,  máme za to, že je 
neopodstatnená. Nakoľko pojem verejne prístupné miesto nemá legálnu definíciu, je 
definícia pojmu na účely všeobecne záväzného nariadenia zakotvená v § 1 ods. 2 
všeobecne záväzného nariadenia a uvedené vymedzenie považujeme za dostatočne 
určité a presné.  
 

Pokiaľ sa jedná o námietku v súvislosti s určením času, kedy platí zákaz 
v zmysle § 2 ods. 1 a 2 všeobecne záväzného nariadenia, máme za to, že je 
neopodstatnená. V zmysle  § 2 ods. 4 zákona o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov, obec môže vo svojom územnom obvode alebo v určitých 
častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách 
alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných 
miestach. Keďže zákaz v zmysle § 2 ods. 1 a 2 všeobecne záväzného nariadenia je 
ustanovený len na určité, presne vymedzené hodiny dňa, je v súlade s uvedeným 
zákonným splnomocnením.  
 

Pokiaľ sa jedná o namietanú úpravu všeobecne záväzného nariadenia, ktorou 
sa ustanovujú výnimky so zákazu podľa § 2 ods. 1 a 2 všeobecne záväzného 
nariadenia, máme za to, že je vecou normotvorcu, ako určitú povinnosť upraví. 
Výnimky ustanovené v § 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia sa okrem časti 
týkajúcej sa kultúrnych podujatí vzťahujú na právnu úpravu všeobecne záväzného 
nariadenia a teda predstavujú výnimku zo všeobecne formulovaného zákazu 
obsiahnutého v § 2 ods. 1 a 2 všeobecne záväzného nariadenia.  



 
V proteste prokurátora sa v súvislosti s poskytovaním výnimky zo zákazu 

podľa § 2 ods. 1 a 2 všeobecne záväzného nariadenia ďalej uvádza, že zverenie 
kompetencie hlavnému mestu Slovenskej republiky alebo mestskej časti rozhodovať 
o výnimkách z obmedzení a zákazov stanovených v nariadení alebo priamo v zákone 
je v rozpore s ustanovením § 2 ods. 4 zákona o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov. K tejto námietke uvádzame, že zo znenia úpravy § 2 ods. 3 
všeobecne záväzného nariadenia je zrejmé, že súhlas mesta alebo mestskej časti sa 
týka povolenia zriadiť exteriérové sedenie alebo organizovať príležitostný trh (pri 
splnení vytýčených podmienok). Všeobecne záväzné nariadenie nesplnomocňuje 
mesto alebo mestskú časť povoľovať výnimku zo zákazu podľa § 2 ods. 1 a 2 
všeobecne záväzného nariadenia, ale slovo „súhlas“ sa vzťahuje na povolenie zriadiť 
exteriérové sedenie, či uskutočniť príležitostný trh. Pre prípady, keď bolo so 
súhlasom mesta alebo mestskej časti zriadené exteriérové sedenie alebo 
organizovaný príležitostný trh, teda platí všeobecná výnimka ustanovená v § 2 ods. 3 
písm. a) a b) všeobecne záväzného nariadenia.  

 
V časti § 2 ods. 3 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia, ktorá vzťahuje 

výnimku aj na kultúrne podujatia, však úprava všeobecne záväzného nariadenia 
zasahuje do zákonnej úpravy v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod. 4 zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov.  
 
Osobitná časť 
 
K § 2 ods. 3 a ods. 4 
 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme tie časti § 2 ods. 3 všeobecne záväzného 
nariadenia, ktoré predstavujú výnimku zo zákazu ustanoveného všeobecne 
záväzným nariadením ponechať v platnosti a protestu prokurátora navrhujeme 
čiastočne vyhovieť v časti ohľadne kultúrnych podujatí. Navrhovaná právna úprava 
tento inštitút upravuje tak, že výnimka z právnej úpravy všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorá vyplýva z § 2 ods. 1 písm. a) bod. 4 zákona o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov je uvedená samostatne v § 2 ods. 4 s odkazom 
na predmetný osobitný právny predpis. Takéto vymedzenie navrhujeme v záujme 
právnej istoty adresátov všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 
 
 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č.  ..../2013 

  
z  ......  februára 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 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 čl. 34 ods. 3 písm. a) štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 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.  
 

§ 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. 
 

                                                 
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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(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) organizovaný príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov, 

 
(4) Zákaz podľa odseku 1 a 2 sa v zmysle a rozsahu osobitného právneho 

predpisu2 sa nevzťahuje na zhromaždenia3 a verejné kultúrne podujatia4. 
 

§ 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. 5/2011 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

§ 5 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. marca 2013. 

 
 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová                                                                                                                                                                                         
starostka mestskej časti 

 
 
 

                                                 
2 § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
3 zákon č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
4 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 
 
 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č.  ..../2013 

  
z  ......  februára 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 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  čl. 34 ods. 3 písm. a) štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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 v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov“). 
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§ 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) organizovanéý kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom 
alkoholických nápojov, 
 

(4) Zákaz podľa odseku 1 a 2 sa v zmysle a rozsahu osobitného právneho 
predpisu2 sa nevzťahuje na zhromaždenia3 a verejné kultúrne podujatia4. 
 

§ 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 5/2011 o zákaze 
požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

§ 5 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. júla marca 20113. 

 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová                                                                                                      
starostka mestskej časti 

                                                 
2 § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
3 zákon č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
4 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
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KRAJSKÁ PROKURA TÚRA BRA TISLA V A 
Vajnorská 47, 81256 Bratislava 

- netrestné oddelenie -
Tel. ústr.: 02/208 36 111 

Kd 323112- Ir;; 

Miestne zastupitcl'stvo 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Va.ianského nábr. č. 3 

81421 Bratislava 

Fax: 44 25 82 66 
Bratislava, 22. l \. 2012 

I) 

/l 
I 

Vec: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5/,.2011 zo 14. 
6. 20 II o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - protest 
prokurátora podľa § 22 ods. l písm. a) hodu 2 zákona Č. 153/200 l Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov 

Proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 5/2011 
zo 14. 6. 2011 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejnc 
prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava Staré Mesto . .ičinnému od 1. 7. 
2011 

podávam 

podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona Č. 15312001 Z. z. o prokuratúre v znení ncskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o prokuratúre") 

pro tes t pro k u rát o r a. 

Zároveň navrhujem pre nezákonnosť napadnuté nariadenie zrušiť, prípadne ho nahradiť 
všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

Podľa § 25 ods. 2 zákona o prokuratúre .. Orgán verejnej správy je povinný o proteste 
rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu." 

Podľa § 25 ods. 3 zákona o prokuratúre "Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora 
vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu 
prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi." 

Podľa § 250zfa ods. l Občianskeho súdneho poríadku "Ak obec alebo vyšší územný celok 
nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, 
môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu 
všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže 
prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia aj 
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s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy." 

Odôvodnenie: 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schválilo na svojom 
zasadnutí 14. 6. 2011 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
č. 5/2011 zo 14. 6. 2011 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov 
na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
s účinnosťou od 1. 7. 2011 (ďalej len "nariadenie"). 

Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava preskúmala zákonnosť uvedeného 
nariadenia a dospela k záveru, že nariadenie nie je v súlade so zákonom. 

Podľa § la ods. 2 zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave (ďalej len "zákon o Bratislave") "Mestská časť je územným samosprávnym a 
správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trval\' pobyt. 
Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnost' y rozsahu 
vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy (ďalej len "štatút"); v tomto rozsahu má 
postavenie obce." 

Podľa § 29 zákona o Bratislave . ./\k tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na hlavné 
mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení." 

Podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení" znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o obecnom zriadení") "Ohec môže vo veciach územnej samosprávy 
vydávat' nariadenia; nariadenie nesmie byt' v rozpore s Ústavou Slovenskc.i republiky, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súblas 
Národná rada Slovenske.i republiky a ktoré boli ratifikované a vyblásené spôsobom 
ustanoveným zákonom." 

Podľa § 2 ods. 4 zákona 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 ochrane pred znenžívanÍm alkoholických nápojov") "Obce môžu 
vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť 
alebo zakázať v určitých bodinách alebo dňocb predaj, podávanie alebo požívanie 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín 
aleho na iných verejne prístupných miestach." 

Podľa § 2 ods. l zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov "Zakazuje sa 
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie 

l. osobám mladším ako 18 rokov 
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom 
3. v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých 
4. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína 
5. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšic ako 18 rokov, 

b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umož.ňovať ich bezprostredné požitie vodičom, 
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c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným 
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej 
premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie." 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej ča';ti Bratislava - Staré Mesto pri schválení nariadenia sa 
neriadilo vyššie citovanými ustanoveniami zákonov. 

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení je miestne zastupiteľstvo v rámci 
výkonu miestnej samosprávy oprávnené nariadením upraviť vzťahy na úseku ochrany pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. Zákon o obecnom zriadení v § 6 ods. l ustanovuje, že 
mestská časť môže nariadením ukladať fyzick)'m a právnickým osobám povinnosti na území 
mestskej časti, avšak len pri zachovaní ich základných práv a slobôd a len za podmienok 
ustanovených Ústavou Slovenskej republiky a zákonom, 

Podľa § 1 ods, 1 nariadenia "Alkoholickými nápojmi na účely tohto všeobecne 
záväzného nariadenia (d'ale,i len "nariadenie") sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné 
nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu." 

Keďže mestská časť prevzala do textu nariadenia definíciu alkoholického nápOJa. upnl'.cnu 
v § l zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholick)ch nápoj 0\ , mám za w. LC takáto 
úprava síce neodporuje zákonu, ale je nadbytočná. 

Podľa § l ods. 2 nariadcnia .. Verejne prístupným miestnom na účely tohto nariadenia 
sa považujú všetky miesta ua území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len 
"mestská čas!"'), ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia. cesty, chodníky, 
terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, tunely, priechody, podchod\". nadchody. schody. parky. 
detské ihriská, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, priestory stanic a zástmok !.cleznic 
Slovenskej republiky, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy. mestskej 
dopravy, verejné WC." 

Právna úprava zákona o ochrane pred zncuzlVaním alkoholick}'ch nápoj()\ umoznuJe 
obciam rozhodnúť ako určia zákazy alebo obmedzenia predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach z hľadiska časového a priestorového, 
pri zohľadnení konkrétnych potrieb mestskej časti a jej obyvateľov. Zákonodarca počíta 
s rôznorodými miestami, kde predaj, podávanie alebo požívanie alkoholu nie je spoločensky 
prospešné. V žiadnom právnom predpise nie je presne definovaný pojem verejne prístupného 
miesta. Vo všeobecnosti však možno ním rozumieť každé miesto, na ktoré má prístup široký 
okruh individuálne neurčených ľudí a kde sa tiež spravidla zdržiava viac ľudí. Zákaz sa 
nemôže týkať plošne všetkých verejnosti prístupných miest. Priestorové vymedzenie 
lokality, na ktorú sa vzťahuje obmedzenie alebo zákaz, musí byť dostatočne určité, 
presné a jasné. Takéto miesta musia byť v nariadení vymedzené konkrétne, aby sa adresáti 
právnej normy ňou mohli bez pochybností spravovať. Nejasnosť, nepresnosť a neurčitost' 
vymedzenia vytvára podmienky na ich svojvoľnú a účelovú interpretáciu. Takáto 
interpretácia je v rozpore s princípom pnívnej istoty, pretože je v rozpore s ústavne 
zakotveným princípom právneho štátu. Vzhľadom na skutočnosť, že porušenie zákazu, či 
obmed.:cnia treba považovať za protiprávne konanie, ktoré ie sankcionované, musí byt' 
vymedzenie formulované tak, aby o jeho obsahu a význame nemohli vzniknúť 

pochybnosti. 
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Podľa § 2 ods. 1 nariadenia "Na verejne prístnpných miestach v mestskej časti jc 
zakázané požívať alkoholické nápoje v čase od 05,00 h do 03,00 h nasledujúceho dňa." 

Podľa § 2 ods. 2 nariadenia "V stánkoch a kioskoch so stálym stanovišťom 
umiestnených na verejne prístupných miestach v mestske.i časti a v pcvn)'ch 
prevádzkach s predajom na verejné prístupné miesto .ie zakázaný predaj alkoholických 
nápojov a podávania alkoholických nápojov v čase od 05,00 h do 03,00 hnasledujúccho 
dňa." 

Mestská časť stanovila v nariadení zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov 
na určených miestach, z ktorých je zrejmé, že podávať a požívat' alkoholické nápo.ie je 
možné len počas 2 hodín v nočných hodinách. Takto stanovený zákaz síce nie je v rozpore 
so zákonom, no dalo hy sa ho považovať za jeho obchádzanie, nakol'ko jeho výsledkom 
je de facto úplný zákaz, čo zákon neumožňuje. 

Podľa § 2 ods. 3 nariadenia "Zákaz podl'a odseku 1 a 2 sa nevzťahu.ie na verejne 
prístupné miesto, na ktorom je so súhlasom hlavného mesta Slovenskej repuhliky 
Bratislavy alebo so súhlasom mestskej časti 

a) zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou. 
b) organizované kultúrne poduJatie alebo príležitostn)' trh s povolcn)m predajom 

alkoholických nápojov." 

Nariadenie zakazuje' urcitom čase a na určitých miestach požívať, predávať a podávať 
alkoholické nápoje. Zároveň však stanovuje prípady a miesta, na ktoré sa zákaz nevzťahuje, 
a to na zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou a na 
organizované kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom alkoholick)'ch 
nápojov. Mestská časť môže na základe splnomocnenia stanoviť obmedzenia, či zákazy, no 
nemôže v nich zároveň stanovovať výnimky. Takéto zmocnenie pre ňu zo zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov nevyplýva. Pretože mestská časť pri svojej 
normotvornej činnosti nemôže prekročiť rámec vymedzený v § 2 ods. 4 zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov, .ie stanovenie výnimiek v nariadení v rozpore so 
zákonom, Na mestskú časť nebolo prenesené oprávnenie ustanovovať výnimky zo 
všeobecných zákazov a obmedzení určených predovšetkým v § 2 ods. l zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

V rozpore s ustanovením § 2 ods. 4 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov je aj zverenie kompetencie Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave alebo 
mestskej časti rozhodovať o výnimkách z obmedzení a zákazov stanovených v nariadení 
alebo priamo v zákone. Takéto oprávnenie Hla,ného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
alebo mestskej časti nemá oporu v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto v rámci plnenia úloh samosprávy malo oprávnenie na prijatie nariadenia, avšak 
v takom znení, ktoré by rešpektovalo zákonnú požiadavku uvedenú v § 6 ods. 1 zákona 
o obecnom zriadení, a to, že nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 
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základe uvedených právnych skutočností povazujem podanie protestu prokurátora 
nariadeniu za dôvodné. Úlohou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava -

Mesto bude uvedené nariadenie zrušiť a následne prijať nové nariadenie 
'rešpektovaním najmä ustanovení zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov. 

JUDr. Božena Neuwirthová 
prokurátorka krajskej prokuratúry 


