
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 

Bratislava, september 2013  
 

Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 17. 09. 2013        
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 24. 09. 2013 
 

P r e r o k o v a n i e 
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nari adeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miesta ch na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 
a 

návrh 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 protest 
prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu 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 a 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 a 
služieb, správnych konaní a 
miestnych daní 

 - v materiáli  

  
Spracovate ľ:      Materiál obsahuje:  
Mgr. Zuzana Čierniková 
odborná referentka referátu 
správnych konaní 

 - 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 17. mája 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
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, 
 
 
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 15. októbra 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Všeobecná časť 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze požívania, predaja 
a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „návrh VZN“) bol spracovaný 
z dôvodu podaného protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
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 (ďalej len „VZN“), ktorý bol doručený mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto dňa 24. 5. 2013 a tvorí súčasť predkladaného materiálu. 
Po preštudovaní protestu prokurátora (ďalej len „protest“) navrhujeme protestu 
vyhovieť. Návrh VZN vychádza zo znenia VZN a zapracúva požiadavky vyplývajúce 
z praxe vzhľadom na miestne pomery a v súlade s ústavným a zákonným 
vymedzením pravidiel obecnej normotvorby, najmä s prihliadnutím na osobitné 
zákonné splnomocnenie podľa § 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 (ďalej len „zákon 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov“). Navrhované znenie VZN nemá 
organizačný dosah ani vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

Protest obsahuje nasledovné námietky: 
1. Právna úprava VZN ohľadne definície alkoholických nápojov je duplicitná 

s ustanovením § 1 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.  
 
 V súvislosti s namietanou duplicitou právnej úpravy máme za to, že prebratie 

predmetnej legálnej definície do znenia všeobecne záväzného nariadenia má 
opodstatnenie najmä vzhľadom na dostatočne určité a zrozumiteľné vymedzenie 
povinností adresátov všeobecne záväzného nariadenia. Taktiež v samotnom proteste 
sa konštatuje, že toto ustanovenie možno považovať za nadbytočné, keďže iba 
kopíruje zákonnú definíciu pojmu, avšak nespôsobuje nezákonnosť VZN. 
 

2. Priestorové vymedzenie lokality, na ktorú sa obmedzenie alebo zákaz   
vzťahuje, musí byť dostatočne určité, presné a jasné, zákaz sa nemôže týkať plošne 
všetkých verejnosti prístupných miest.  

 
Námietke ohľadne vymedzenia miesta, na ktoré sa vzťahuje zákaz predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov navrhujeme vyhovieť čiastočne, na čo 
reflektuje návrh VZN v precizovaní vymedzenia pojmu verejne prístupné miesto.  
 

3. Zo stanovenia času zákazu predávania, podávania a požívania 
alkoholických nápojov v § 2 ods. 1 a 2 VZN je zrejmé, že tieto činnosti je možné 
vykonávať len počas 2 hodín v nočných hodinách, čoho výsledkom je de facto úplný 
zákaz. 

 
Zákonné splnomocnenia obecnej normotvorby v zmysle zákona o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov v platnom a účinnom znení po novele 
zákonom č. 88/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 88/2013“) sú vymedzené nasledovne: podľa § 2 ods. 4 
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 a v 
predajniach potravín a podľa § 2 ods. 5 obec môže vo svojom územnom obvode 
alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať 
z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických 
nápojov aj na iných verejne prístupných miestach. Keďže zákaz v zmysle § 2 ods. 1 
a 2 VZN je ustanovený len na určité, presne vymedzené hodiny dňa, je v súlade 
s uvedeným zákonným splnomocnením.  
 

4. Mestská časť môže na základe splnomocnenia stanoviť obmedzenia, či 
zákazy, no nemôže z nich stanovovať výnimky.  

 
Zákon č. 88/2013 zavádza v § 2 ods. 6 v súvislosti s obecnou normotvorbou 

splnomocnenie ustanovovať výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov.  
 
 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme protestu vyhovieť čiastočne a to vo veci 
vymedzenia miesta, kde sa vzťahuje zákaz predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov, nakoľko ostatné námietky považujeme za neopodstatnené. 
 
Osobitná časť 
 

1. Splnomoc ňovacie ustanovenie  – navrhuje sa doplniť o zákonné 
ustanovenia regulujúce obecnú normotvorbu: § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 6 zákona 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.  

 
2. § 1 Úvodné ustanovenie – dopĺňa sa úvodne ustanovenie, ktoré upravuje 

obsah právnej úpravy všeobecne záväzného nariadenia. Pôvodný § 1 
a nasledujúce sa prečíslujú.   

 
3. § 2 ods. 2 – vzhľadom na námietku protestu prokurátora ohľadne vymedzenia 

miest, na ktoré sa vzťahuje zákaz predaja, podávania a požívania, dochádza 
k precizovaniu definície verejne prístupných miest.  

 
4. § 3 ods. 2 – zákaz predávať a podávať alkoholické nápoje je ustanovený tak, 

aby bolo zrejmé, že sa týka vybraných zariadení spoločného stravovania 
a teda je ustanovený v rozsahu zákonného splnomocnenia § 2 ods. 4 zákona 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Zároveň návrh vyníma 
z pod zákazu podľa § 3 ods. 2 (§ 2 ods. 2 VZN) stánky a kiosky, nakoľko 
v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) bod 3 všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto je v rámci ambulantného predaja v stánkoch a kioskoch zakázaný 
predaj alkoholických nápojov a teda dochádza k zosúladeniu právnej úpravy 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.  



 
5. § 3 ods. 3 – pri zohľadnení požiadaviek miestneho charakteru, ktoré vyplynuli 

z praxe, sa rozširuje zákaz predaja a podávania alkoholických nápojov čo do 
spôsobu regulácie.  
 

6. § 3 ods. 4 a 5  – vzhľadom na zavedenie zákazu podľa § 3 ods. 3 dochádza 
k rozšíreniu právnej úpravy výnimiek zo zákazu.  

 
7. § 4 Kontrolná činnos ť – pôvodné ustanovenie o kontrolnej činnosti je 

preformulované bez zmeny jeho významu a zmyslu v záujme sprehľadnenia. 
 
8. § 5 Sankcie – v záujme právnej istoty adresátov všeobecne záväzného 

nariadenia sa zavádzajú ustanovenia upravujúce sankčný režim. 
 
 



OKRESNÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA I 
Kvetná 13 

820 05 BRA T I S L A V A 

Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 

81421 Bra t i s I II V a 

Váš list číslo/zo dlla Bratislava Naše číslo 
Pd 30/13-15 

Vybavuje/ir 
Mgr. Fulcová 
20836653 

17. mája 2013 

\"c \Z,,,,bl'Ull1 Zll\i/nl' nariwlcnie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 1/2013 zo 
dna, _. i.' (1 l.úkaZC požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov 
na \CrCjllC prístupn~ch micstach na území Mestskej časti Bratislava - Staré Mcsto -
protest prokurátora podra§.22 ods. I písm. a) bod 2 zákona Č. ! 53/200 J 7.. z. o 
prokuratúre v zneni neskorších predpisov 

I'inl! \ zmä/nél11U nariadeniu Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Č. 112013 zo 
l' 13 o zúkazc poživania. prcdaja a podávania alkoholických nápojov na verejne 

prbtupn\ch miestach na území V1cstskcj časti Ilratislava - Staré Mesto. 

podávam 

podľa § 22 ods. I písm. a) bod 2 zákona Č. 1 'i3/2001 Z. z. o prokuratúrc v znení neskorších 
predpisov 

protest prokurátora 

a žiadam, aby bolo o proteste rozhodnuté v lehote 30 dní od jeho doručenia a sucasne 
navrhujem, aby bolo všeobecne záväzné nariadenie v napadnutom rozsahu zrušené, príp. 
nahradené všeobecne záväzným nariadením, ktorého obsah bude v súlade s platnými 
právnymi predpismi a to v lehote do 90 dní od doručenia protestu. 

Podľa § 25 odsek 4 zákona číslo 153/200 I Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba 
čiastočne, alebo v ustanovenej lehote vôbec o proteste nerozhodne, môže gencrillny 
prokurátor podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. 

Okresná prokuratúra Bratislava L Kvetná 13, P. O. BOX 65, 820 05 Bratislava 
telefon, +421-2-208 36 611-2. l'lX:"421-2-5556 6448 
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Podľa ~ 250 zra odsek l Občianskeho súdneho poriadku 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 vyslovenic 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 s 
nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy. 

Odôvodnenie: 

Dľía 19.02.2013 bol tunajšej prokuratúre doručený podnet na preskúmanie súladu 
všeobecnc záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. l/2013 o zákaze 
požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na 
území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto so zákonom. 

VZN bolo schválené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ~. 

Slaré 'v!csto (hla 12.02.20 I 3 a nadobudlo účinnosť dľía 01.03.2013. 

l'rc"kúm;ll1ílll obsahu VZN som zistila, že bolo vydané v rozpore so všeobecne záväznými 
pr:J\ nynll prcdpi~mi, 

Podra ~ la ~ !.Úkuna č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratisla\c ((ralcj len ,.zákon o Bratislave") "Mestská časť je územným samospnívnym a 
správnym celkom Bratislavy; ,'uružuje obyv;,tcľov. ktorí majú na jej území trvalý pobyt, 
Meslskú čast' \\"ko11ú\<\ samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu 

;;íki'l1nlTl cl ~tatútom Bratislavy (ďalej len "štatút"); v tomto rozsahu má 

, :29 zákona o Bratislave "Ak tepto zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na 
,', '·'2 mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 36911990 Zb. o obecnom 

l'odl'a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 lb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") "Obec môže vo veciach územnej 
samosprávy vydávať nariadenia: nariadenie nesmie byt' 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." 

Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholiekých záchytných izieb v znení neskorších 
predpisov (ďalej len .,zákon ochrane pred zneužívaním alkoholických nápujov") "Obce môžu 
vo svojich úz.emných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu 
obmedziť alebo zakázať v určitýcb hodinách alebo dňoch preda.i, podávanie alebo 
požívanie alkoholických nápo.;ov v zariadeniach spoločného stravovania, v preda.iniach 
potravín alebo na iných verejne prístupných miestach." 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov "zakazuje sa 
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožľíovať ich požívanie 

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

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa pri schválení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 1/2013 zo dľía 12. februára 2013 o zákaze požívania, predaja a 
podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskcj časti 
Bratislava - Staré Mesto ncriadilo vyššie citovanými ustanoveniami zákonov. 

Na základc vyššie uvedených zákonných ustanovení je miestne zastupiteľstvo v rámci 
výkonu miestnej samosprávy oprávnené nariadcním upraviť vzfahy na úseku ochrany pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. Zákon o obecnom zriadení v § 6 ods. I ustanovuje, že 
mestská časľ môže nariadením ukladať fyzickým 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. 

Podra ~ 1 ods. l nariadenia ,.Alkoholiekými nápojmi na účely tohto všeobecne záväzného 
nariadenia (cI·alej len "nariadenie") sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré 
(,bsahuJú \iac ako 0.75 objemového percenta :11koholu." Toto ustanovenie možno považovať 
La nadb\toénc. kcd·ž.c iba kopíruje zákonnú deiiníciu pojmu .,alkoholický nápoj" obsiahnutú v * 1 zákona č. 219/1996 Lz.. avšak nespôsobuje jeho nezákonnosť. Tú by bolo možné 
konštatovať jedine v prípade, pokiaľ by bol \>počct alkoholických nápojov menší, resp. 
naupak \ iiČši. Pri identite t}'Chtll dvoch pojm'lV nie je možné konštatovať nesúlad VZN č. 

=:0 l_~ ~(, zúkononL ayšak takáto úprava je nadbytočná. 

Podra § 1 ods. 2 nariadenia ,. Verejne prístupným miestnom na účely tohto nariadenia sa 
považujú všetky miesta na území Mestskej čas li Bratislava - Staré Mesto (ďalej len "mestská 
čast"'). 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." 

Právna úprava zákona () ochrane pred zneuzlvaním alkoholických nápojov umoznuJe 
obciam rozhodnúC ako určia zákazy alebo obmcdzenia 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 nic je presne definovaný poj cm 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 tykať 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 
!lOU mohli bez pochybností spravovať. Nejasnosť, nepresnosť a neurčitosť vymedzenia 
vytvára podmienky na ieh svojvoľnú a účelovú interpretáciu. Takáto interpretácia je v 
rozpore s princípom právnc.i istoty, pretože je v rozpore s ústavne zakotveným princípom 
právneho štátu. Vzhľadom na skutočnos!', že porušenie zákazu. či obm~gzeni<l. treba 
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považovať za j:lrotiprávne konani.". ktoré jc sankcionoval]é. musí byť vymedzenie 
formulované tak. aby o jeho o"bsahlL'LY~lElI[lc, nemohli vzniknÚť pochvbnosti. 

Podľa § 2 ods, l nariadenia "Na verejne prístupných miestach v mestskej časti Je 
zakázané požívať alkoholické nápoje v čase od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dľía." 

Podľa § 2 ods, 2 nariadenia .,v stánkoch a kioskoch so stálym stanovišťom umiestnených 
na verejne prístupných miestach v mestskej časti II v pevných prevádzkach s predajom na 
verejné prístupné miesto je zakázaný predaj alkoholických nápojov a podávania 
alkoholických nápojov v čase od 05,00 h do 01,00 hnasledujÚccho dľía:' 

Mestská časť stanovila v nariadení zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov 
na určených miestach, z ktorých je zrejmé, že podávať a požívať alkoholické nápoje je 
možné len počas 2 hodín v nočných hodinách. Takto stanovený zákaz síce nie jc v rozpore 
so zákonom. no dalo by sa ho považovať za jeho obchádzanie, nakoľko jeho výsledkom je de 
facto úplný zákaz, čo zákon neumožľíuje. 

Pod\'a § 2 ods, 3 nariadenia .Zákaz podra odseku l a 2 sa nevzťahuje na verejne 
prístupné miesto, na ktorom je so súhlasom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
alcbo so súhlasom mestskej časti 

a) zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou, 
b)organizO\'<1né kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom 

alk(,llllliek\'ch niÍpojo\'," 

:\ariadenie zakazujc \ určitom čase a na určitých miestach požíva\. predávať a podávať 
alkoholické nápoje, Zárovdí však stanovuje prípady a miesta, na ktoré sa zákaz nevzťahuje, a 
to nn zriadené cxfcriéro,/é sedenie zaríadcnia spoločného stravovania s obsluhou a na 
,,,~,,nl\'\ ane' kultúrne podujatie alcbo príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických 
,'"!'''.!''' \kstsU časť môže na základe splnomocnenia stanoviť obmedzenia, či zákazy, no 
lH'IIlÔŽC \" nich zároveň stanovovat' výnimky. Takéto zmocnenie pre ľíu 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, je stanovenie výnimiek \" 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 zverenic 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 Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
alebo mestskej časti nemá oporu v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Miestne zastupitcrstvo Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto v rámci plnenia úloh samosprávy maio oprávnenie na prijatie nariadenia, avšak v 
takom znení, ktoré hy rešpektovalo zákonnú požiadavku uvedenú v § 6 ods, 1 zákona o 
obecnom zriadení. a to, že nariadenie nesmie hyť v rozpore s Ustavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
"Národná rada Slovenskej rcpuhliky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom, 
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"ia základ" \)SSlC uvedených právnych skutočností možno považovať podanie protestu 
proti VZN za dôvodné. Úlohou Miestneho zastupiteľstva Mestskej čast; Bratislava - Staré 
Mesto bude uvedené VZN zrušiť a následne prijať nové s rešpektovaním najmä zákonných 
ustanovení zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

}/ 

Mgr.'Eva f.'~lcová 
prokurátorka okre,snej prokuratúry 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
Návrh  

 
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 v čase od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa. 
 

(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 



 3 

 
§ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 

Návrh 
 

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 Slovenskej národnej rady 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“). 
 

§ 1 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, 
ako ktorými sú ulice, námestia, cesty, chodníky, terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, 
tunely, priechody, podchody, nadchody, schody, parky, záhrady, detské 
ihriská, trhoviská trhové miesta, cintoríny a pietne miesta, priestory a budovy staníc 
a zastávok Železníc Slovenskej republiky, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, 
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). 



 2 

 
§ 2 3 

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. 

 
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 sa nevzťahuje na zhromaždenia5 a verejné kultúrne podujatia.6 
 

§ 3 4 
Kontrolná činnos ť 

 
 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ukladanie a vyberanie pokút a prípadne 
oznámenie správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava a poverení zamestnanci mestskej časti.  
 

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. 

                                                
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 
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§  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  
 

§ 4 6 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 15/2013 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 

§ 5 7 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2013. 

 
 
 

 
 

PhDr. Tatiana Rosová                                                
starostka mestskej časti 

 
 
 
 
 
 

                                                
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 


