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N á v r h   u z n e s e n i a 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
po prerokovaní  
 
 
 
A.     b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

protest prokurátora Pd 186/12-7 zo dňa  02.01.2013 , proti VZN č. 6/2011 o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré bolo zmenené všeobecne záväzným 
nariadením č. 16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené 
všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov po č. 19/2012 

 
 
 
 
 
B.     v y h o v u j e 
 
 

protestu prokurátora Pd 186/12-7 zo dňa  02.01.2013 , proti VZN č. 6/2011 o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré bolo zmenené všeobecne záväzným 
nariadením č. 16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené 
všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov po č. 19/2012 s tým, 
že v napadnutom rozsahu bude VZN nahradené VZN , ktorého obsah bude v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     Dôvodová správa 
 

Dňa 10.01.2013 obdržala Mestská časť Bratislava – Ružinov (ďalej v texte len „mestská 
časť) od JUDr. Slavomíra Filipčíka, prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II, protest 
prokurátora zo dňa  02.01.2013 číslo konania: Pd 186/12-7, proti VZN č. 6/2011 o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktoré bolo zmenené všeobecne záväzným 
nariadením č. 16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené všeobecne 
záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov po č. 19/2012  (ďalej v texte len 
„VZN“)   

Dotknuté VZN bolo prijaté Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – 
Ružinov (ďalej v texte len „miestne zastupiteľstvo“) v záujme dodržiavania čistoty a verejného 
poriadku na svojom území a je chápané ako súčasť systémového vplyvu na verejnú mienku a 
kultúrne správanie sa obyvateľstva. Ide o štandardné opatrenie mestskej časti na potláčanie 
negatívnych spoločenských javov, ktoré sa vyskytujú na území mestskej časti a znepríjemňujú 
život jej obyvateľom a návštevníkom ako i z dôvodu opakujúcich sa a narastajúcich problémov 
v súvislosti s konzumáciou alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej 
časti. 

Predmetným protestom okresný prokurátor žiada, aby bolo dotknuté VZN 
v napadnutom rozsahu zrušené, prípadne v lehote do 90 dní od doručenia protestu nahradené 
VZN, ktorého obsah bude v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Okresný prokurátor svojim protestom napadol  § 3 VZN označený ako „zákaz predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov," na základe ktorého VZN zakazuje v určenom 
čase požívať na verejne prístupných miestach alkoholické nápoje. V § 3 ods. 3 dotknuté VZN 
stanovuje prípady a miesta, na ktoré sa zákaz nevzťahuje. Ide predovšetkým o organizované 
podujatia (teda aj kultúrne) a zriadené exteriérové sedenia, zariadenia spoločného stravovania 
s obsluhou.  

Tým sa podľa stanoviska okresného prokurátora predmetné VZN v § 3 ods. 3 dostáva 
do rozporu s § 2 odseku 1, 2 a 4 zákona číslo 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktoré 
naproti tomu zakazujú predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich 
požívanie na zhromaždeniach, verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína. 

Ďalej konštatuje, že sa  touto výnimkou zákazu uvedenou v § 3 ods. 3 VZN v rozpore 
so zákonom umožňuje na týchto miestach predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo 
inak umožňovať ich používanie osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným 
alkoholom a vodičom na miestach určených v § 3 ods. 3 VZN. 
Tvrdenia prokurátora v uvedenom rozsahu možno považovať za nedôvodné, nakoľko 
ustanovenie § 3 VZN nemá žiaden vecný súvis s právnou úpravou § 2 ods. 1,2, 3 zákona 
č.219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb (s výnimkou podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 4.), nakoľko 
predmetné VZN (najmä ustanovenia § 3) bolo prijaté v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona 
219/1996 Z.z. a vzťahuje sa všeobecne na fyzické a právnické osoby a nie je opodstatnené 
upraviť osobitné zákazy a obmedzenia voči osobitným skupinám osôb vo VZN, keďže sú 
priamo ustanovené v zákone.  

I napriek tomuto stanovisku navrhujeme upraviť znenie § 3 ods. 3 v intenciách 
predmetného protestu prokurátora číslo konania: Pd 186/12-7.  

 
 
 
 



OKRESNA PROKURATURA BRATISLAVA II

Kvetn6 13, 820 05 Bratislava

v Bratislave 2.1.2013
Cislo konania: Pd 186ll2-7

Miestne zastuPitef stvo

Mestskej iasti Bratislava Ruiinov
Mierovi 21

827 05 Bratislava 212

Vec V5eobecne zhvirLn€ nat\adenie Mestskej dasti Bratislava RuZinov d

iEoll-i""""i neskorsich zmien a doplnko" - p1o!e1!.gokurntora
podla $ 22 odseku I pismena al bo$t 2 zikona dislo 153/2001 Zbierky

,akonou o prokurature v zneni neskor3ich prdvnych predpisov

ProtivSeobecnezfw.aznhmlnariadeniuMestskejdastiBratislavaRuZinovi,.6|20||zo
dna 08.11.2011, tto.y. ,u tp'u'ffi poa*i"nty predaja' pod6vania a PoZivania alkoholickr-ich

niipojov na verejne pristupnlittt tiitlmtn na uzemi Mestskei dasti Biatislava RuZinov' ktor6

bolo zmenend vseobecne ,,i"dz"y. 
"*i"aenim 

d. l612012_ro dnu ts.os.zot2 a ktordho rlplne

znenie bolo vyhl6sen6 ,S""ul"i"- 
"?rar"j'm 

nariadenim Mestskej dasti Bratisiava RuZinov

oodE.l9l20l2

podivam

podra$22odsekulpismenaa)bodu2zdkonadislol53/200lZbierkyz6konovoprokurature
v zneni neskor5ich PredPisov

protest Prokuriitora

a Liadam, aby bolo o proteste rozhodnut6 r" lehote 30 dni od jeho dorudenia- a sridasne

navrhujem, aby bolo uS"oU"tte zavaznd nariadenie v napadnutom rozsahu zru5en6' prip'

nahradend vseobecne ,6ta';;";;i"denim' ktordho obtuh bod" v srilade s platnjmi

pta"ty-ipt"apismi a to v lehote do 90 dni od doruienia protestu'

Oddvodnenie:

Dda 02.11.2012 bol tunaj Sej prokuratrire doruieni podnet p' Pavla Pachnika na

oreskrimanie sriladu vseobecn" ,i"#rjefr" nariadenia Mesiskej dasti Bratislava Ruzinov d'
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s^+t o + t z

'iii1-iior,tsttr,+nr z s02t6t1s,+42r 2 ss4 t04tz



19/2012 o,6prave podmienok predaja, podiivania a poZivania alkoholickych napojov na

verejne pristupnifch miestach na rizemi Mestskej dasti Bratislava RuZinov so z6konom'

Listom zo dita 19.11.2012 bol v zmysle ustanovenia $ 37 odseku 1 z6kona dislo

153i2001 Zbierky zdkonov o prokurature v zneni neskor5ich predpisov- od,Mestskej. iasti

Bratislava RuZinov vyliadmy'na vec sa vzt'ahujrici spisovf materi6l, z ktor6ho bol zisteni

nasledovnj skutkovf stav:

Dnal5.05'20l2boloMiestnymzastupite|'stvomMestskejdastiBratislavaRuZinov
schv6len6 vseobecne z6viizn6 nariadenie E. 1612012, ktor'.fm sa meni a doplda vseobecne

zilitzrw nariadenie Mestskej dasti Bratislava RuZinov d. 6/2011 zo dna 08.11.2011, ktorym sa

"0."t :O podmienky predaja, poddvania a poXvania alkoholickich n6pojov 11-,vtreine
pirt,rpnlt"^ft miestacir na rizemi'Mestskej dasti Bratislava RuZinov (d alej len "VZN")' 

Na

zasadnuti Miestneho zastupitef stva tr,lestste.l dasti Bratislava RuZinov bolo pritomnlich

dvadsat'tri poslancov z celkoveho podtu dvadsat'piit poslancov aza priiatie vZN hlasovali

us"t.l prito-ni poslanci Miestneho zastupitefstva Mestskej dasti Bratislava 
^Ruzinov. 

VZN

bolo vyvesend na wadnej tabuli dia 
'17.05.2012, 

zvesend dia 01.06.2012 a irdinnost'

nadobuilo dna 01.06.2012. V d6sledku zmien v bode II VZN zdroveii bolo schv6lend riplne

znenie VZN, ktor6 bolo vyhlisen6 pod d 1912012'

VZN bolo prijatd podlia $ 15 ods. 2 pism' a) zrikona SNR L 377/1990 Zb' o hlavnom

meste SR Bratislave v zneni neslor5ich predlisov, g 2 ods. 4 z6kona NR SR 8.219/1996 Zb.

o ochrane pred zne|lLivanim alto-hotlityctr nipojov a o zriadovani a prev6dzke

protialkoholickjch zdchytnjch izieb v zneni neskor5ich predpisov a $ 6 ods 3 v5eobecne

"auUneho 
nariadenia hlavn6ho mesta SR Bratislavy 1,. 211997 o riprave podmienok predaja'

pod6vania a pohivania alkoholickich n6pojov v zariadeniach spolodn6ho str.avovama

a v predajniacir potravin a na infch verejne pristupnjch miestach na tnemi hlar'n6ho mesta

SR Bratislavy v meni neskor5ich zmien a doplnkov'

Podfa$2odsekuIzikonadis|o2|9||gg6Zbierkyz6konovo.o-chranepred
zneuZivanim alkoholiclclch n6pojov a o zriad,ovani a prev6dzke protialkoholickjch

z6chl4nych izieb sa zakazuje

"i pt"A** alebo pod6vai alkoholickd n6poje alebo inak umoZiovat'ich poZivanie

l. osob5m mlad5im ako 18 rokov
2. osobdm zjavne ovplyvnenlfm alkoholom

3. v zdravotnickych zaiiadeniach s vlnimkou kirpel'nfch liedebni pre dospelj,ch

4. na zkromaLdeniach a verejnjch kultrimych podujatiach s vfnimkou piva a vina

5. na verejnjch kultrimych p-odujatiach urdenych pre osoby mladSie ako 18 rokov.

b) pod6vat' alkoholick6 nripoje alebo inak umoZiovat' ich bezprostrednd po7itie vodidom

cj ,rstupovat' do priestoroi a vozidiel verejnej dopravy osob6m zjavne. ovp$vnenfm

alkoholom,akohrozujrialebom6Zuoluozifbezpednost'aleboplynulost,doprarrnej
prem6vky alebo preprivy, verejnf poriadok alebo vzbudzujir verejnd pohor5enie

Podl.a$2odseku2zil<onadislo2tg/l996Zbierkyz(konovoochranepred
zneuZivanim alkoholickich n6pojov ao zriad'ovani a prevadzke _ 

protialkoholickli ch

"a.t'yto1'"t'iziebosobymaloletd'do15rokovamladistv6do18rokovnesmripoZivat'uiriorrori"tg n6poje alebo in6 n6vykov6 litky a sri povfnnd podrobit' sa orientadnej 
.dychovej

skirlke alebo orientadn6mu vy5eireniu testovacim pristrojom na zistenie omamnjch alebo

psychotropnfch 16tok.

, P O' BOX.78' 820 05 Bratislava 25

ielef6nne dista: 02120836'7 1 l, 021 5021 61 15, fa'rovd dislo: 021 5 54lO4I2

| + 421 2 2083 67 | l, +42t 2 502 | 6 | 1 5, +421 2 5 5 4 | 041 2



Podl'a g 2 odseku 4 z^<ona $sro 219/1996 zbierky z'konov o ochrane predt y"yiiuy!\ . alkoholickych n6pojov a o ziatovani a prevtdzke protialkoholickfchzdchS'tnlch izieb obce m6zy 
19 svojich uzemnjch obvodoch alebo v urdilich dastiach svojhofzemndho obvodu obmedzit' arebo zakitzab v ureiqfct hodin6ch aGbo dno;h predaj,pod6vanie alebo pozivanie arkoholic\ich n6pojov v zariadeniach spolodndho stravovania, vpredajniach potravin alebo na iny'ch veielne prisiupnych miestach.

vdeobecne z6vitzn6 nariadenia obci a samospr6vnych krajov sri v prii'nej te6riipovaZovand za normativne spr,vne akty, ktor6 vyd,vajri ,*orpr6rrn" o.gaiv oi.i uf"Uomiest a samospr6vnych krajov,.a.to.vo veciach, v kto"licfriieto ,u_orp.,i*" offiy UuC pfniutilohy spriivnych orgiinov na ziklade splno-o"lui,i"i"h ustanoveni zikona, alebo plnia 
'ohysamospnivy v zmysle ustanoveni prislusndho zikona. udelom vseobecne zaviiznlhonariadenia vydandho vo veciach_ samospriivy je v danom mieste upravit, 

",,err.y, 
tt"re'*mripriir"ne upraven6' To zodpoveda skutodn;Ji, ze vseobecne zavune ,*i"tlrr"'"u"" ;"pova'0vand za v.eobecne z6vriz.r.r! p.ivny predpis, ktonim sa musia riadit, ako fyzick6a pnivnickd osoby trvale vystupujriie na danom ,i""-i, tut ii ty.i"reu prauni"te *"ty, r.a-ena danom fzemi vystupujri prechodne, niihodne alebo jednordzovo.

vZN v g 3 oznadenom ako ,,zirkaz predaja, pod6van ia a porivania alkoholickychndpojov" v srilade so z6konom uprawje uodr"ku'r' z6kaz poiivat, avodsek'2 z6kazprediivat' a poddvat' alkoholickd ruipoje.-v odseko : tohto ustanovenia je vsak uvedend, Ze
,, zrikaz podl'a odseku I a 2 sa nevztinii, no u"rrin, prit)pr6 miesto, ,o Aorrii" 

--
a) zriadend exteridrori sedenie ziriadennipoiocnalro s*avovania s obsruhou arebo indmiesto na konzumdciu ako s iasf prevadikarne,
b) zhromaidenie a verejnd kutttirni podujatie alebo prileZitostnJ, trh s povolenj,mpredaj om alkohol ic bj,ch ndpoj ov.,,

VZN teda v g 3 zakazuje v urtenom tase poiivat, na verejne pristupnfch miestachalkoholickd napoje. Zarovei vsak v g 3 ods. 3 vZN'stanovuje vjnimky, tj. pripady a miesta,na k1or6 sa ztkaz nevzt'ahuje a to na zriadend exteri6rov6 ..i"rri" ,*iua'"rriu ,p"i"ererr"stravovania s obsluhou alebo ind miesto na konzum6ciu ako sirdast' p*riari"-", ,"zlrgm:zlgnia a verejn6 kultrirne lodujatia alebo prileZltostni trh s povolenylm predajom
:l\"h1r:fi_"h l"pgov. Tl/m..sa VZN dosieva do ,ozioru s g 2 odseku l, 2 a ods. 4 zitkonadlsl'o 21911996 Zbierky zrikonov 

. 
o ochrane pr.a ' -.-iuunim arkoholickych niipolova o zriad'ovani a prevridzke orotialkohorickych z5chlurfch izieb, ktor6 naproti tomu zakazr,jttp:edavall alebo pod6vat' irkohori"k6 rai,":" a.6"-'irak umoiriovat, ich pozivanie nazhromaZdeniach, verejnych kultrirnych podujatiact^ nanio'kou piva a vina. Dalel satakouro vjT rimkou zirkazu uvedenou v'$ 3 Lds. i vz| u ,orpore so zdkonom umozriule natfchto miestach prediivat'alebo podrivat' alkoholickd napoj" a"to in"r.-"o'"^"#, .},pozivanie osobiim mladiim ako.lg rokov, osobrim zjar,ne ovplyvnenfm alkoholom a vodidomnamiestachuvedenlfchvg3ods.3VZN. Inak pov.a*e, ty_io ,rstarrovenim g i 

"Jr.: VZVsa akoby legalizoval z6konom stanoveni z6kai napr. pred:ivat' alkohol osobrim mradsim ako18 rokov, pridom na takrito legalizriciu nemii ou"., .Jrf. -"rtsk.i dast,zrikonnd zmocnenie.Podzrikonnou nonnou v ziadnom pripade nemoZno tegiizovar zdkonom stanoven! z6kaz.
I4Tto je aj otiane, di obec potom ako na ziiklade zrilonndho splnomocnenia stanovila voVZN obmedzeni a, resp. ztkazy predaj4 podiivan iu u;;;ti;*ru alkoholicklich n6pojov ( g 3ods' 1 aods 2 vzN), ii z nich z roviije oprdvneni stanovovaf vfnirnky ato s ohfadomna ustanovenie g 2 0ds. 4 zftkona d,isr;2rg/1gg6 zbierky zikonoi'" 

""r,.*" p*azneuzivanim alkoholickyich nripojov a o zriad'ovanf a previidzke protialkoholickych

I

Okresnri prokuratu.u
Telefonne disla: 02/20t3 67 1 l, 0Z/ S 0Z 1 6 I 1 5, faxov6 dislo: 02/ 5 S 4 104 12

/+421 2 20836711, +421 2 50216t15, +42t 2 554 10412

H



z^chfin'lch izieb, podra ktoreho m6Ze iba obmedzit, arebo zak,zat,v urdiq.ich hodin,ch alebodrioch predai' poddvanie arebo-po'ivanie atkohorici<fch"i ap.ojgv-. zuvedenfch d6vodov je::j::i:: cely odsek.3 $ 3 
I?N ry1{,.Jii ui'.1'oalt.enir rozpor VZN so z{kon,mprpadne upravit'cer6 ustanovenie $ s vzN o ";;";;. rozsahu.

JUDr, Slavomir Filipiik
prokurdtor okresnej prylturatury

OUr..n6 O.oku
relef6nne df sla: 02/2083 6? | t,-02/soz i i i i i, i*"#iiito : oz t s s + 1 oat2/+421 2 208367 tl, +qzt z soztetts, *+zt z ssq lolli
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	Dotknuté VZN bolo prijaté Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej v texte len „miestne zastupiteľstvo“) v záujme dodržiavania čistoty a verejného poriadku na svojom území a je chápané ako súčasť systémového vplyvu na verejnú mienku a kultúrne správanie sa obyvateľstva. Ide o štandardné opatrenie mestskej časti na potláčanie negatívnych spoločenských javov, ktoré sa vyskytujú na území mestskej časti a znepríjemňujú život jej obyvateľom a návštevníkom ako i z dôvodu opakujúcich sa a narastajúcich problémov v súvislosti s konzumáciou alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti.
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