
Mestská časť Bratislava - Ružinov  
 
 

Starosta  
mestskej časti Bratislava – Ružinov  

 
vyhlasuje  

 
úplné znenie  

 
všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok 

predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 
na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, tak ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným 
nariadením č. 27/2013  

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č. 31/2013    
 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov  

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa ust. § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona  č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, ust. § 2 ods. 4 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 ust. § 6 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 2/1997 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na 
iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo:  

§ 1  
Úvodné ustanovenia  

(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva v záujme ochrany 
obyvateľov mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len „mestská časť“) pred nežiaducimi 
spoločenskými javmi a ochrany verejne prístupných miest.  
(2)    Toto nariadenie upravuje všeobecné obmedzenia požívania, predaja a podávania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti.  

§ 2  
Vymedzenie pojmov  

(1)    Alkoholickými nápojmi na účely tohto nariadenia sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a 
iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu1).  
(2)    Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa považujú všetky miesta na 
území mestskej časti, ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, chodníky, 



terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, vodné plochy, tunely, priechody, podchody, nadchody, 
schody, parky, detské ihriská, areály škôl a predškolských zariadení, cintoríny a pietne miesta, 
priestory staníc a zastávok Železníc Slovenskej republiky, prímestskej a diaľkovej 
autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, verejné WC, pokiaľ nie sú vo vlastníctve 
iných právnických a fyzických osôb ako hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
alebo mestskej časti.  
(3)    Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na trhoviskách v mestskej časti 
určí trhový poriadok schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - 
Ružinov.  

§ 3  
Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  

 
(1)    Na verejne prístupných miestach v mestskej časti je zakázané požívať alkoholické 
nápoje v čase od 05.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi1a).  
(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 súlade s príslušnými právnymi predpismi1a).  
(3)    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.  

§ 4  
Kontrola  

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

§ 5  
Sankcie  

 
(1)    Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie a takýmto konaním ohrozí alebo naruší 
verejný poriadok, dopúšťa sa priestupku proti verejnému poriadku, za ktorý jej možno uložiť 
pokutu v súlade s príslušnými právnymi predpismi3).  
(2)    Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže starosta uložiť pokutu do 6.638 € v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi4).  
   

§ 6  
Účinnosť  

 
(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť 1. 12. 2011.  
(2)    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 16/2012, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov  
č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na 
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov nadobudlo 
účinnosť 1. 6. 2012. Úplné znenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo vyhlásené 
starostom mestskej časti Bratislava Ružinov pod č. 19/2012.  



(3)    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 27/2013, 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. 5. 2012, nadobudlo účinnosť 1. 3. 2013.  
 
 
                                                                                                                Dušan Pekár  
                                                                                                                   starosta  
 
 
 
______________________________________  
 
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  

1a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z  

2)   § 2 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z.  

3)   § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

4)   § 28 ods. 2 písm. .b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení  neskorších predpisov  
 


