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Kód uznesenia 1.2. 
 

       
 

 
Návrh uznesenia 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy s účinnosťou 1. mája 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Dôvodová správa 
 
 
Všeobecná časť 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 zo dňa 27. septembra 2012 o úprave 
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného 
stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „VZN č. 9/2012) bolo prijaté na základe zákona č. 219/1996 
Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov“). 

Dňa 27. 12. 2012 bol hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave doručený 
protest prokurátora proti VZN č. 9/2012 (ďalej len „protest proti VZN“), v ktorom napadol 
ustanovenia  § 3 ods. 2, § 4 a § 5  VZN č. 9/2012, ktoré sú v rozpore s § 6 ods. 1 zákona         
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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.  
 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 955/2013 zo dňa                          
7. 2. 2013 v zákonnej lehote protestu proti VZN č. 9/2012 vyhovelo.  

 
Nakoľko podľa § 25 ods. 3  Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy je 

povinné najneskôr do 90 dní od doručenia protestu proti VZN nezákonný všeobecne záväzný 
právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý 
bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v časti B uznesenia č. 955/2013 požiadalo 
riaditeľa magistrátu predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh nového 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude v súlade so zákonom, s termínom plnenia                
27. 3. 2013.  

 
Spracovateľ z dôvodu dodržania zákonnej 90 dňovej lehoty podľa § 9 Pravidiel pre 

prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „pravidlá pre VZN“) požiadal o skrátenie postupu tým, že neboli 
požiadané o stanoviská miestne zastupiteľstvá mestských častí Bratislavy. Návrh nariadenia 
neprináša žiadne nové finančné ani personálne plnenie pre mestské časti.  

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „návrh nariadenia“) bol 
vypracovaný v súlade s požiadavkami prokurátora a boli z neho vypustené prokurátorom 
napadnuté ustanovenia (§ 3 ods. 2, § 4, § 5).  

 
Návrh nariadenia bol riadne vyvesený od 1. marca 2013 do 11. marca 2013, kedy 

podľa § 3 Pravidiel pre VZN mohli fyzické alebo právnické osoby zasielať pripomienky.          
Materiál bol prerokovaný v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania               
dňa 5. marca 2013. Dňa 7. marca 2013 boli k návrhu nariadenia zaslané námietky pána Pavla 
Pachníka. Z tohto dôvodu sa dňa 14. marca 2013 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie komisie 



 

   

sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, ktorá bola určená ako gestorská komisia 
a boli prerokované námietky pána Pachníka k návrhu nariadenia. Podanie Pavla Pachníka je 
označené ako námietky proti nariadeniu a jeho podanie nespĺňa náležitosti pripomienok podľa 
§ 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  

Materiál bol následne prerokovaný v mestskej rade dňa 14. marca 2013 a svojim 
uznesením č. 809/2013 zo dňa 14. marca 2013 mestská rada odporučila schváliť návrh 
nariadenia.   
 
 
Osobitná časť  
 
Rozdiely v navrhovanom nariadení oproti platnej úprave: 
 

1. V návrhu nariadenia bolo zmenené ustanovenie § 2 ods. 2 a bola spresnená definícia 
verejne prístupného miesta, s tým, že sa za verejne prístupné miesto nepovažujú 
hromadné podujatia na Primaciálnom námestí, Hlavnom námestí, Námestí SNP 
a Tyršovom nábreží, ktoré organizuje, alebo na organizácii ktorých sa podieľa hlavné 
mesto.  

 
2. Vzhľadom k predmetu úpravy nariadenia a definície verejne prístupného miesta v § 2 

návrhu nariadenia, sa v úvodnej vete § 3 návrhu nariadenia dopĺňajú slová „na verejne 
prístupných miestach“.   

 
3. V návrhu nariadenia sa v ustanovení § 3 písm. a) zmierňuje zákaz predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, sú vyňaté 
prevádzky verejného stravovania, za ktoré sa podľa vyjadrenia Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky považujú prevádzky, ktoré poskytujú stravovacie 
služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov ako sú napr. 
reštaurácie, kaviarne, krčmy, bary, cukrárne a pod.  

 
4. Z návrhu nariadenia bolo vypustené ustanovenie § 3 ods. 2 platného nariadenia 

týkajúce sa výnimky zo zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, 
ktorá sa vzťahovala na verejné podujatia organizované pri príležitosti štátnych 
a náboženských sviatkov a na organizácii ktorých sa podieľa hlavné mesto alebo 
mestská časť.   

 
5. Z návrhu nariadenia bolo vypustené ustanovenie týkajúce sa právomoci primátora 

udeľovať výnimky z už raz určeného zákazu predaja, podávania a  požívania 
alkoholických nápojov podľa § 4 platného nariadenia. V zákone nie je explicitne 
vyjadrené oprávnenie obcí stanovovať výnimky z obmedzení alebo zákazov 
upravených všeobecne záväzným nariadením.  

 
6. Z návrhu nariadenia boli vypustené ustanovenia týkajúce sa sankcií podľa § 5  

platného nariadenia, nakoľko úprava postihovania priestupkov a správnych deliktov 
vo všeobecne záväzných nariadeniach obcí a miest je nadbytočná. Ak takéto 
ustanovenie je upravené, musí obsahovať doslovnú citáciu zákona a pri každej zmene 
alebo doplnení príslušných zákonov by bolo potrebné vykonať aj zmenu alebo 
doplnenie nariadenia.   

 



 

   

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. .../2013 
z  ........... 2013 

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a § 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 zákona č. 214/2009 Z. z. sa uznieslo: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 
len „nariadenie“) upravuje: 

a) vymedzenie častí územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné 
mesto“), v ktorých je obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie 
alkoholických nápojov, 

b) časové vymedzenie zákazu a obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov.  

 
§ 2 

Základné pojmy 

(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 
viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.1) 

(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne hlavného 
mesta, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, okrem divadiel, galérií, 
koncertných siení a hromadných podujatí na Primaciálnom námestí, Hlavnom námestí, Námestí 
SNP a Tyršovom nábreží, ktoré organizuje, alebo na organizácii ktorých sa podieľa hlavné mesto.    
 

§ 3 
Zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov 

Zakazuje sa predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných 
miestach  

a) v zariadeniach spoločného stravovania,2) okrem prevádzok verejného stravovania, v čase od 
04,00 h do 02,00 h, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 100 metrov od  

 

                                                           
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. 
2) § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 



 

   

 
1. sídla prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády 

Slovenskej  republiky, 
2. škôl a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov veku, 
3. miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov, 
4. cintorínov, 

b) v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť železničnej dopravy a vo vzdialenosti do 100 m od 
nich v čase od 22,00 h do 06,00 h, 

c) v priestoroch staníc autobusov prímestskej a diaľkovej verejnej autobusovej dopravy a vo 
vzdialenosti do 100 m od nich v čase od 22,00 h do 06,00 h. 

 
§ 4  

Kontrola nariadenia 

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

(2) Kontrolu podľa odseku 1 môžu vykonávať na základe písomného poverenia primátora 
hlavného mesta aj iní zamestnanci hlavného mesta. 
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. 9/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

§ 6 
 Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. mája 2013. 
 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Príloha č. 1 

 
 



 

   

 

 
 
 
 



 

   

 

 
 
 
 



 

   

 
Príloha č. 2 

 

 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

 
 

 
 
 



 

   

    Príloha č. 3 
 
 

 



 

   

Príloha č. 4 
 
Stanovisko k námietkam Pavla Pachníka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných 
miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „návrh nariadenia“) 
 

Pavol Pachník podal hlavnému mestu e-mailom dňa 7. 3. 2013 námietky proti vyššie 
citovanému návrhu nariadenia. Vo svojich námietkach uvádza: 
 
1. návrh nariadenia je protiústavný  
2. § 2 ods. 1 

nie je možné opisovať ustanovenia zákona, definovať, čo je alkohol  
 

3. § 2 ods. 2 
chybná definícia verejne prístupného miesta 

 

4. § 3 ods. 1 
nie je v súlade s § 3 zákona č. 219/1996 Z. z., ktorý taxatívne neguje možnosť 
zakazovať na verejných priestranstvách 

 

Podľa vyjadrenia Pavla Pachníka v týchto ustanoveniach už dal podnet prokurátorovi, ktorý 
mu dal za pravdu. 

Dňa 27. 12. 2012 bol hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave doručený protest 
prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 9/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „protest“). 

Prokurátor napadol protestom § 3 ods. 2, § 4 a § 5 všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2012. Protestu prokurátora hlavné mesto 
vyhovelo a napadnuté ustanovenia boli vypustené. V takto upravenom návrhu nariadenia sa ďalej 
spresnila definícia verejne prístupného miesta a v § 3 ods. 1 sa doplnilo, že zákaz sa nevzťahuje na 
prevádzky verejného stravovania.  

Ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 a § 3 ods. 1, na ktoré poukazuje Pavol Pachník, neboli 
napadnuté protestom prokurátora. Stanovisko k vyjadreniam Pavla Pachníka: 
 
1. Návrh nariadenia je protiústavný. 

 
Uvedené môže konštatovať len Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorému podáva 
návrh generálny prokurátor.  
 

2. § 2 ods. 1 

Nie je možné opisovať ustanovenia zákona, definovať, čo je alkohol. 

 
Krajský prokurátor v proteste z 27. 12. 2012 uviedol, že do všeobecne záväzného 
nariadenia sa môžu preberať ustanovenia zákona, len ak obsahujú doslovnú citáciu 
zákona. § 2 ods. 1 návrhu nariadenia je doslovnou citáciou zákona č. 219/1996 Z. z., 
na ktorý aj odkazuje. Z dôvodu, že sa všeobecne záväzným nariadením zakazuje 
predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, považujeme za vhodné túto 
definíciu vo všeobecne záväznom nariadení ponechať. 

3. § 2 ods. 2 

Chybná definícia verejne prístupného miesta. 



 

   

 
Krajský prokurátor v proteste z 27. 12. 2012 definíciu verejne prístupného miesta 
nenapadol a v uvedenom proteste uvádza: 
„verejne prístupným miestom vo všeobecnosti treba rozumieť každé miesto, na 
ktoré má prístup široký okruh individuálne neurčených osôb a na ktorom sa 
spravidla zdržiava viac osôb. Pojem „verejne prístupné miesto“ nie je presne 
definovaný v žiadnom právnom predpise.“. 
 

4. § 3 ods. 1 

Nie je v súlade s § 3 zákona č. 219/1996 Z. z., ktorý taxatívne neguje možnosť 

zakazovať na verejných priestranstvách. 

 
Ustanovenie § 3 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia upravuje zákaz predaja, 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 
a tak isto nebol napadnutý protestom prokurátora. 
§ 3 zákona č. 219/1996 Z. z. upravuje osobitné povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy 
a obmedzenia uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) a v odseku 2 zákona. 
Obec je na vydanie všeobecne záväzného nariadenia splnomocnená v § 2 ods. 4 
zákona. Medzi § 3 zákona a oprávnením obce zakázať predaj, podávanie alebo 
požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach nie je žiadna 
súvislosť. 

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať: 
 
- Pavol Pachník poukazuje na nesúlad tých ustanovení všeobecne záväzného 

nariadenia, ktoré prokurátor nenapadol svojim protestom, hoci preskúmal všeobecne 
záväzné nariadenie ako celok, tzn. neakceptoval všetky podnety Pavla Pachníka. 
 

- Podanie Pavla Pachníka je označené ako námietky proti VZN a jeho podanie 
nespĺňa náležitosti pripomienok podľa § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa citovaného 
ustanovenia „Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené.“. 

 
 
Bratislava 14. 3. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Príloha č. 5 
 

 
 
 



 

   

Príloha č. 6 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  

kód uzn.: 1.2 
13.6 

 

Uznesenie č. 809/2013 
     zo dňa 14. 03. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, s účinnosťou 1. mája 2013.  

- - - 

 


