
 
Mestská časť Bratislava - Ružinov  

 
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava - Ružinov  
č. 16/2012  

zo dňa 15. mája 2012,  
 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 
6/2011 z 8. novembra 2011 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 § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov  
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 
a § 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 ustanovuje:  

Čl. I  
 
        Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 6/2011  
z 8. novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov sa 
mení a dopĺňa takto:  
 
1. V § 3 ods. 1 znie:  
„(1) Na verejne prístupných miestach v mestskej časti je zakázané požívať alkoholické nápoje 
v čase od 05.00 h do 03.00 h nasledujúceho dňa v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi1a).“.  
 
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:  
„1a ) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z.“  
 
3. V § 3 ods. 2 sa za slová „nasledujúceho dňa“ vkladajú slová „v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi1a)“.  
 
4. V § 5 ods. 1 znie:  
„(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).“.  
   
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:  
„3 ) § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov“  
 
6. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie“.  
 



Čl. II  
 
        Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplne znenie 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 z 8. novembra 2011 o  úprave podmienok predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
mestskej časti Bratislava - Ružinov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto 
všeobecne záväzným nariadením.  
 

Čl. III  
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2012.  
 
 
                                                                                                       Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                 starosta  
   

 


