
Mestská časť Bratislava - Ružinov  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 
č. 33/2013  

 
zo dňa 29. 10. 2013,  

 
ktorým sa mení 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, v znení zmien  

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

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa ust. § 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona 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 zo dňa 8. 11. 2011 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov, v znení zmien a doplnení 
vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením 
č. 27/2013 sa mení a dopĺňa takto:  
 
1. § 3 ods. 1 znie: "Na verejne prístupných miestach v mestskej časti je z dôvodu ochrany 
verejného poriadku zakázané požívať alkoholické nápoje v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi1a)".  
 
2. § 3 ods. 2 znie: "V stánkoch a kioskoch so stálym stanoviskom umiestnených na verejne 
prístupných miestach v mestskej časti a v pevných prevádzkach s predajom na verejne 
prístupné miesto je z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané podávanie alebo 
požívanie alkoholických nápojov v súlade s príslušnými právnymi predpismila1a) ".  
 
3. § 3 ods. 3 znie: "Zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov uvedený v 
odseku 1 alebo 2 sa nevzťahuje na:  
 
a) verejne prístupné miesta, na ktorých je zhromaždenie alebo verejné kultúrne podujatie v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi1a) alebo príležitostný trh s povoleným predajom 
alkoholických nápojov,  
 
b) zriadené exteriérové sedenie, zariadenia spoločného stravovania s obsluhou alebo iné 
miesto na konzumáciu ako súčasť prevádzkarne.".  

ČI. 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 v znení jeho neskorších zmien a doplnení.  

ČI. III  
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava - Ružinov.  
 
                                                                                                               Dušan Pekár  
                                                                                                                  starosta  

 


