
Mestská časť Bratislava - Ružinov  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 27/2013 

zo dňa 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 starostom 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. V § 3 ods. 3 znie:  

„V zariadených exteriérových sedeniach ako súčasť prevádzkarne, v zariadeniach spoločného 
stravovania s obsluhou alebo na iných miestach na konzumáciu ako súčasť prevádzkarne sa 
zakazuje v čase od 5.00 hod do 6.00 hod. predaj podávanie a požívanie alkoholických nápojov 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi “  

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 starostom Mestskej časti Bratislava Ružinov pod č. 
19/2012.  

Čl. III  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 03. 2013.  

 
Ing. Dušan Pekár, v. r.  

                                                                                                                              starosta  
 


