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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava - Ružinov  
po prerokovaní materiálu: 

A.     s c h v a � u j e

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov  
�. .../2015 z ... 2015, o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej �asti Bratislava - Ružinov   

B.      u k l a d á

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi

1. vyhlási� Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �..../2015 z ...  
    2015 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na    
    verejne prístupných miestach na území Mestskej �asti Bratislava - Ružinov   

2. zverejni� spôsobom mestskej �asti obvyklým 

T : ihne� po podpise starostom
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Dôvodová správa 

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov bolo d�a 08.04.2015 z Okresnej prokuratúry 
Bratislava II. (�alej len „okresná prokuratúra“) doru�ené upozornenie prokurátora pod �íslom 
Pd 116/14/1102-10 datované ku d�u 05.12.2014 (�alej len „upozornenie prokurátora) pod�a  
§ 28 ods. 1 zákona �. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (�alej len 
„zákon �. 153/2001 Z. z.“) proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej �asti Bratislava – 
Ružinov �. 6/2011 z 08. novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej �asti Bratislava – 
Ružinov (�alej len „Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov  
�. 6/2011“). V uvedenom upozornení prokurátora sa vytkla tá skuto�nos�, že Miestne 
zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov nereagovalo na zmenu – prijatie 
Všeobecne záväzného nariadenia mestského zastupite�stva hlavného mesta Slovenskej 
republiky �íslo 9/2012 z 27. septembra 2012 o úprave podmienok predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spolo�ného stravovania a na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe 
ktorého bolo všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
�. 2/1997 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spolo�ného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky �. 3/2005 zrušené. 
Okresná prokurátora uviedla, že vo všeobecne záväznom nariadení posta�uje uvies� odkaz na 
príslušné zákony vz�ahujúce sa k riešenej problematike, prípadne na Štatút hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov boli d�a 08.04.2015 doru�ené tri protesty 
prokurátora pod �íslami: Pd 149/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 151/14/1102 zo d�a 
05.12.2014 a Pd 153/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti všeobecne záväzným nariadeniam 
mestskej �asti Bratislava – Ružinov pod �íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo 
d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 29. októbra 2013.    

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov boli d�a 08.04.2015 doru�ené aj �alšie tri 
protesty prokurátora pod nasledovnými �íslami: Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014,  
Pd 152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 proti úplným 
zneniam všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 pod 
�íslami: 19/2012, 31/2013 a 35/2014. 

Z predmetných protestov prokurátora vyplýva, že Mestská �as� Bratislava – Ružinov 
ako orgán územnej samosprávy sa pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení údajne 
nemala dôsledne riadi� platnými právnymi predpismi. Pod�a tvrdenia okresnej prokuratúry je 
možné predpoklada�, že orgány obce sa pri takomto postupe mali inšpirova� legislatívnou 
technikou tých štátnych orgánov, ktorých normatívne právne akty sú uverej�ované v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky a mali prebra� legislatívne postupy Národnej rady Slovenskej 
republiky. „V takomto postupe báda� kopírovanie �innosti predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky, ktorého však možno v zmysle �lánku 86 písm. f) Ústavy Slovenskej 
republiky k takémuto postupu zmocni�. V prípade starostu obce takéto zmocnenie absentuje.“
Pod�a tvrdenia okresnej prokuratúry platná právna úprava neumož�uje obecnému 
zastupite�stvu prenáša� akúko�vek �as� svojej normotvornej �innosti na starostu obce.  

Okresná prokuratúra �alej podotkla, že normotvorná �innos� je daná výlu�ne 
miestnemu zastupite�stvu, a preto aj na vyhlasovanie úplných znení všeobecne záväzných 
nariadení je oprávnené iba miestne zastupite�stvo. 

�lánok II všeobecne záväzných nariadení mestskej �asti Bratislava - Ružinov pod 
�íslami: 16/2012 zo d�a 15. mája 2012, 27/2013 zo d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 
29. októbra 2013 má údajne odporova� ustanoveniam § 11 ods. 4 a § 13 ods. 4 zákona  
�. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nako�ko iba miestne 
zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava – Ružinov je oprávnené uznáša� sa na všeobecne  
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záväzných nariadeniach, pri�om starostovi obce takáto oprávnenie priamo zo zákona 
nevyplýva.   

Z protestov prokurátora pod �íslami: Pd 150/14/1102 zo d�a 05.12.2014, Pd 
152/14/1102 zo d�a 05.12.2014 a Pd 148/14/1102 zo d�a 05.12.2014 �alej vyplýva, že 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 bolo spolo�ne s 
následnými prijatými novelami vyhlásené vždy ako nové Všeobecne záväzné nariadenie pod 
novými �íslami (19/2012, 31/2013 a 33/2013). V dôsledku tohto tu mal údajne nasta� aj 
rozpor s príslušnými ustanoveniami zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov upravujúcimi postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení. 
 Za ú�elom vyhovenia vyššie špecifikovaným protestom prokurátora a upozorneniu 
prokurátora sa predkladá nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov �. ..../2015 z ......... 2015 o úprave podmienok predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov (�alej len „návrh VZN“). Tento návrh VZN nahradí doterajšie 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov pod �íslom 6/2011 zo d�a 
08. novembra 2011 v znení jeho neskorších zmien a doplnení pod �íslami: 16/2012 zo d�a  
15. mája 2012, 27/2013 zo d�a 05. februára 2013 a 33/2013 zo d�a 29. októbra 2013. �alej 
nahradí úplné znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov 
�. 6/2011 zo d�a 08. novembra 2011 pod �íslami: 19/2012, 31/2013 a 35/2014. 

Materiál bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov.
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Návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
mestskej �asti Bratislava - Ružinov 

�. ......./ 2015 
zo d�a ........... 2015 

o úprave podmienok predaja, podávania, a požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území mestskej �asti Bratislava - Ružinov 

 Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava - Ružinov pod�a § 6 zákona �. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej 
národnej rady �. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 4, 5 a 6 zákona �. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a o zria�ovaní a prevádzke protialkoholických záchytných 
izieb v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (�alej len „nariadenie“) sa vydáva v záujme ochrany  
obyvate�ov mestskej �asti Bratislava - Ružinov (�alej len „mestská �as�“) pred 
nežiaducimi spolo�enskými 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 �asti. 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

(1)    Alkoholickými nápojmi na ú�ely tohto nariadenia sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a  
 iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu1). 
(2) Verejne prístupným miestom na ú�ely tohto nariadenia sa považujú všetky miesta na 

území mestskej �asti, 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 dia�kovej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, 
verejné WC, pokia� nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej �asti. 

(3)  Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na trhoviskách v mestskej �asti 
ur�í trhový poriadok schválený Miestnym zastupite�stvom mestskej �asti Bratislava - 
Ružinov. 

§ 3 
Zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 

(1) Na verejne prístupných miestach v mestskej �asti je z dôvodu ochrany verejného     
poriadku zakázané požíva� alkoholické nápoje v súlade s príslušnými právnymi    
predpismi1a). 
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(2) V stánkoch a kioskoch so stálym stanoviš�om umiestnených na verejne prístupných  
miestach v mestskej �asti 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 predpismi1a). 

(3)  Zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov uvedený v odseku 1 alebo 2 sa  
nevz�ahuje na: 
a)  verejne prístupné miesta, na ktorých je zhromaždenie alebo verejné kultúrne  

podujatie v súlade s príslušnými právnymi predpismi2) alebo príležitostný trh s 
povoleným predajom alkoholických nápojov, 

b)  zriadené exteriérové sedenie, zariadenia spolo�ného stravovania s obsluhou alebo  
  iné miesto na konzumáciu ako sú�as� prevádzkarne. 

§ 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 �asti. 

§ 5  
Sankcie 

(1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie a takýmto konaním ohrozí alebo naruší 
         verejný poriadok, dopúš�a sa priestupku proti verejnému poriadku, za ktorý jej možno   
         uloži� pokutu v súlade s príslušnými právnymi predpismi3). 
(2) Za porušenie tohto nariadenia môže mestská �as� právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

 oprávnenej na podnikanie uloži� pokutu do výšky 6.638 eur4). 

§ 6  
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa:  
-    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 o úprave 

podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach na území mestskej �asti Bratislava – Ružinov zo d�a 08. novembra 2011, ktoré 
nadobudlo ú�innos� d�a 01.12.2011, 

   -    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 16/2012 zo d�a 
15. 5. 2012 s ú�innos�ou od 01.06.2012, ktorým sa mení a dop��a všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 6/2011 o úprave podmienok predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
mestskej �asti Bratislava – Ružinov,  

-     Starostom vyhlásené úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti  
      Bratislava Ružinov �. 6/2011 z 8. novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania     
      a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej    
      �asti Bratislava – Ružinov tak ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne   
      záväzným nariadením �. 16/2012 pod �íslom 19/2012, 

   -     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 27/2013 zo d�a 
         05. februára 2013 s ú�innos�ou od 01.03.2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
         nariadenie mestskej �asti Bratislava - Ružinov �. 6/2011 o úprave podmienok predaja, 
         podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej    
         �asti Bratislava – Ružinov v znení Všeobecne záväzného nariadenia �. 16/2012 zo d�a   
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         15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené starostom Mestskej �asti Bratislava –    
         Ružinov pod �íslom 19/2012,  

-     Starostom vyhlásené úplné vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia �. 6/2011 zo d�a 
         08.11.2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  
 na verejne prístupných miestach na území mestskej �asti Bratislava – Ružinov, tak ako 
         vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením �. 16/2012 
         a všeobecne záväzným nariadením �. 27/2013 pod �íslom 31/2013,   
   -    Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 33/2013 zo d�a 
         29.10.2013 s ú�innos�ou od 04.12.2013, ktorým sa mení všeobecne záväzne nariadenie 
         �. 6/2011 zo d�a 08.11.2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania   
         alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej �asti    
         Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným     
         nariadením �. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením �. 27/2013, 

-     Starostom vyhlásené úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia �. 6/2011 zo d�a 
      08.11.2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  
      na verejne prístupných miestach na území mestskej �asti Bratislava – Ružinov, tak ako   

         vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením �. 16/2012,    
         všeobecne záväzným nariadením �. 27/2013, všeobecne záväzným nariadením �. 33/2013     
         pod �íslom 35/2014. 

§ 7  
Ú�innos�

(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� pätnástym d�om od jeho  
    vyvesenia na úradnej tabuli mestskej �asti Bratislava – Ružinov. 

     Dušan Pekár 
         starosta 

______________________________________ 
1) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky �. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zria�ovaní a prevádzke    

           protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 

  1a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky �. 219/1996 Z. z o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zria�ovaní a prevádzke    

          protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 

  2) § 2 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona Národnej rady Slovenskej republiky �. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o   

       zria�ovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 

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

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






































































































































