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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
5108/12706/2016/DŽV/Cie Čierniková Zuzana, Mgr./59246263 

Vec: 
výsledok vybavenia petície 

Bratislava 
11.03.2016 

Dňa 10. 02. 2016 bola mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručená petícia, v ktorej žiadate o: 
1. zaradenie Beblavého ulj.ce na zoznam verejne prístupných miest, kde je zakázané požívať alkoholické 
nápoje doplnením príslušného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 
2. inštaláciu kamerového systému na križovatke ulíc Beblavého a Mikulášskej prevádzkovaného 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ktorý bude monitorovať dodržiavanie verejného poriadku 
a nočného pokoja na verejnom priestranstve v predmetnej rezidenčnej zóne, 
3. zvýšenie periodicity hliadok mestskej polície, ktoré budú kontrolovať dodržiavanie verejného poriadku 
a nočného pokoja v predmetnej rezidenčnej zóne a zistené porušenia budú sankcionovať. 

Pokiaľ ide o prvý bod petície, právomoc stanoviť obmedzenia alebo zákaz požívania alkohol ických 
nápojov na verejne prístupných miestach všeobecne záväzným nariadením podľa § 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 je 
v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky upravená tak, že patrí hlavnému mestu 
SR Bratislave aj mestským častiam , ktoré podľa čl. 34 ods. 3 písm. a) štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „štatút") môžu obmedziť 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. 

V zmysle uvedených normotvorných splnomocnení a nadväzujúcich ustanovení štatútu prijalo 
mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2013 o zákaze 
požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN 12/2013"). Podľa § 3 ods. 1 VZN 12/2013 je na verejne 
prístupných miestach v mestskej časti zakázané požívať alkoholické nápoje. Za verejne prístupné miesta 
sa na účely predmetného všeobecne záväzného nariadenia podľa § 2 ods. 2 VZN 12/2013 považujú všetky 
miesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďa lej len „mestská čast"') , 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. 
Vzhľadom na uvedené sa zákaz požívania alkoholických nápojov vzťahuje aj na verejne prístupné miesta 
na Beblavého ulici. 

Pokiaľ ide o druhý bod petície - žiadosť o inštaláciu kamerového systému na križovatke ulíc 
Beblavého a Mikulášskej, chceli by sme Vás informovať, že Mestský kamerový systém hlavného mesta SR 
Bratislavy prevádzkovaný Mestskou pol!ciou hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská polícia") 
spravuje hlavné mesto SR Bratislava ako zriaďovateľ mestskej polície. Rozširovanie kamerového systému 
prevádzkovaného mestskou políciou spadá do pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
ako správcu kamerového systému, a to napriek skutočnosti , že v minulosti zabezpečovala rozšírenie 
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kamerového systému prostredníctvom materiálneho zabezpečenia a osadenia potrebných technických 
zariadení aj mestská časť. Vzhľadom na materiálnu a administratívnu náročnosť zabezpečenia 
kompatibility nových zariadení s existujúcim kamerovým systémom a zároveň zverenia nových zariadení do 
správy hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť ďalšie zmeny resp. rozšírenie existujúceho 
kamerového systému bude iniciovať adresovaním žiadostí na správcu kamerového systému - hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Mestská časť vychádzajúc z uvedeného listom zo dňa 09.03.2016 
č.: 2963/12700/2016/DŽV/Cie adresovaným hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave požiadala o 
rozšírenie Mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy o Vami uvádzanú lokalitu na 
križovatke ulíc Beblavého a Mikuláš~kej. 

Pokiaľ ide o tretí bod petície, mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy vykonáva priebežné 
kontroly dodržiavania prevádzkovej doby prevádzkarní a zároveň dodržiavanie verejného poriadku, a to 
v rámci vlastnej iniciatívnej činnosti alebo na základe podnetov od obyvateľov . Mestská časť zároveň 
v prípade výskytu podnetov na činnosť prevádzkarní dáva mestskej polícii za úlohu kontrolovať ich 
prevádzkovú dobu vo zvýšenej frekvencii resp. kontrolovať dodržiavanie iných právnych predpisov, 
vynucovanie plnenia ktorých a kontrola ktorých patria do pôsobnosti mestskej polície. Mestská časť dá 
vzhľadom na petíciu požiadavku monitorovať Beblavého/Mikulášskej/Židovskej a kontrolovať dodržiavanie 
verejného poriadku v tejto oblasti, a to so zameraním na letné mesiace. Zároveň obyvatelia môžu 
oboznamovať mestskú polícju v prípade podozrenia z porušenia všeobecne záväzných nariadení mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto resp. hlavného mesta Slovenskej republ iky Bratislavy, prípadne iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov - na operačnom stredisku MsP na čísle 02/592 464 00 alebo na 
čísle skráteného volania 159. 

Z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších predpisov, nakoľko obsahom petície sú návrhy resp. žiadosti na ďalš í 
postup orgánov verejnej moci pri monitorovaní priestoru Beblavého/Mikulášskej/Židovskej resp. ochrane 
verejného poriadku v tejto lokalite. Vzhľadom na uvedené mestská časť pri vybavení petície postupovala 
tak, že návrhy a žiadosti obsiahnuté v petície vzala na vedomie, upovedomila osoby podpísané pod 
petíciou prostredníctvom kontaktnej osoby s platnou právnou reguláciou , iniciovala rozširovanie 
kamerového systému v záujme ochrany verejného poriadku v lokalite listom zo dňa 09.03.2016 č.: 

2963/12700/2016/DŽV/Cie adresovaným hlavnému mestu SR Bratislave a v letných mesiacoch dá 
mestskej polícii za úlohu vykonávať frekventovanejšie kontroly predmetnej lokality. 

S pozdravom 

-----~grRadosla'VŠtevčík 
starosta mestskej časti 


