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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní 
 

A. s ch v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.    , zo dňa 05.02.2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie 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 
pod č. 19/2012 

 
 
 
B. u k l a d á 

 
 

Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke 
 
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie č.    , zo dňa 05.02.2013, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie 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 pod č. 19/2012 

 
2. zverejniť spôsobom v mestskej časti mieste obvyklým 
 
 
 
 
        T: ihneď po podpise starostom 

 
 
 

 
 
 
         Ing. Dušan Pekár 
                 starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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“)  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 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 a iných v zákone 
špecifikovaných miestach. 

 

Ďalej konštatuje, že 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. 

 

V súlade s uvedeným predkladáme miestnemu zastupiteľstvu návrh VZN, ktorým 
odstraňujeme protiprávny stav dotknutého VZN v intenciách vyššie uvedeného protestu 
prokurátora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh 

 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ....../2013 
z 5.februára 2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava 
Ružinov č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo 
vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov pod č. 
19/2012 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa § 6 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 
2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ustanovuje: 
 

Čl. I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Ružinov č. 6/2011 o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 
16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené Všeobecne záväzným 
nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov pod č. 19/2012 sa mení takto: 
 

1. § 3 ods. 3 znie: 
 

„Časový interval v rozsahu od 05.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa uvedený 
v predchádzajúcich odsekoch 1 a 2 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto, na ktorom je 

a) zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou alebo 
iné miesto na konzumáciu ako súčasť prevádzkarne, 

b) zhromaždenie a verejné kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným 
predajom alkoholických nápojov.²“ 

 
 

Čl. II 
 
Starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie 
Všeobecne záväzného nariadenia 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 pod č. 19/2012. 
 

Čl. III 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .................. 2013. 
 
 
 
     

  Ing. Dušan Pekár 
                   starosta 
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