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Kód uznesenia: 23. 1.  

1. 2.  
 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

A. vyhovuje 
 
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 198/13/1100-19 zo dňa 10. 3. 2014 
proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy          
č. 2/2013 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 
 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh 
nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude v súlade so zákonom.  
 
 
 

T: 26. 6. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

Dňa 14. 3. 2014 bol doručený hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave (ďalej 
len „hlavné mesto“) protest prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava Kd 198/13/1100-19 
zo dňa 10. 3. 2014 proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 2/2013 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 (ďalej len „nariadenie“). 

Podľa protestu prokurátora nariadenie je v rozpore s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1, 
4 a 5 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. Prokurátor navrhol napadnuté nariadenie 
zrušiť a nahradiť ho všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom.  

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.  

Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov, ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným predpisom, ktorý bude 
v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 
Prokurátor poukazuje najmä na nasledujúce skutočnosti: 

V odôvodnení protestu prokurátor cituje príslušné ustanovenia zákona o obecnom 
zriadení, podľa ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré 
nesmú byť v rozpore s platnou právnou úpravou.  

Napadnuté všeobecne záväzné nariadenie podľa protestu prokurátora túto zákonnú 
požiadavku nespĺňa v týchto bodoch: 
 

1. Zákaz alebo obmedzenie predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov 
sa nemôže týkať plošne všetkých verejne prístupných miest (napríklad aj takých, ktoré 
sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb). Na to, aby zákaz alebo 
obmedzenie boli v súlade so zákonom, musia byť lokality, na ktoré sa zákaz alebo 
obmedzenie vzťahuje, určené dostatočne jasne a presne tak, aby o tom nevznikli 
žiadne pochybnosti. Napadnuté nariadenie je zmätočné, nakoľko by mali byť 
vymedzené časti územia hlavného mesta, v ktorých je obmedzený alebo zakázaný 
predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov a v nariadení by malo byť 
aj časové vymedzenie zákazu a obmedzenia predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov. Nariadenie však určuje len miesta, kde sú predaj, podávanie 
alebo požívanie alkoholických nápojov zakázané a ak je niečo zakázané, nemožno 
to súčasne aj obmedziť.  

2. Verejnosť musí mať možnosť oboznámiť sa, na ktorých miestach je obmedzený alebo 
zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov podľa nariadenia 
a určenie takýchto miest musí byť dostatočne konkrétne. 



3. Obciam a mestám nebolo dané zákonné splnomocnenie na to, aby v nariadení určili, 
čo je alkoholický nápoj citáciou doslovného znenia zákona. Preto je § 2 ods. 1 
nariadenia nadbytočný, aj keď tým nedochádza priamo k porušeniu zákona. 

4. Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon o obecnom zriadení, 
ani zákon o hlavnom meste nepoužíva pojem intravilán, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 
nariadenia.  

5. Určenie, že zákaz sa vzťahuje na zariadenia spoločného stravovania, ktoré sa 
nachádzajú v určenej vzdialenosti od určených objektov nemá oporu v zákone.  

6. Podľa § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2 sa zákaz predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov nevzťahuje na prevádzky verejného stravovania a na verejné 
podujatia, na organizácií ktorých sa podieľa hlavné mesto alebo mestská časť. Určenie 
výnimiek z určených zákazov alebo obmedzení zákon neumožňuje. 

 
Vyjadrenie k protestu prokurátora: 

Dňa 27. 12. 2012 bol hlavnému mestu 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. Podľa názoru prokurátora § 3 ods. 2, § 4 a § 5 všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2012 boli v rozpore so 
zákonom o obecnom zriadení a zákonom č. 219/1996 Z. z.  

§ 3 ods. 2 nariadenia upravoval výnimky z obmedzení alebo zákazov upravených 
všeobecne záväzným nariadením, uvedené ustanovenie sa navrhlo vypustiť. Rovnako 
aj úpravu § 4 nariadenia, podľa ktorého primátor mohol na požiadanie udeliť individuálne 
výnimky na jednorazové povolenie predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach, ak ide o organizované predajné alebo propagačné podujatie. Upravené 
bolo aj ustanovenie o sankciách (§ 5). Na základe protestu prokurátora bolo prijaté všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/2013, v ktorom boli akceptované právne názory prokurátora. 
Ustanovenia upravujúce výnimku zo zákazov boli doplnené v nariadení na základe návrhov 
poslancov mestského zastupiteľstva priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

V ďalšom proteste zo dňa 10. 3. 2014 prokurátor označuje v rozpore so zákonom 
aj ďalšie ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013, ktoré v proteste v roku 2012 
neboli uvedené, preto je potrebné ich prehodnotiť a upraviť.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 bolo prijaté 27. marca 2013, teda pred 
účinnosťou novely zákona č. 219/1996 Z. z.  

Zákon č. 88/2013 Z. z. zo dňa 26. marca 2013 zmenil § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. 
z. a doplnil § 2 novými odsekmi 5 a 6. Zákon nadobudol účinnosť 19. apríla 2013 
a nariadenie je potrebné upraviť podľa prijatých zmien. 
 
Záver: 

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje mestskému zastupiteľstvu, aby 
vyhovelo protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2013. Vzhľadom na opakovaný protest prokurátora proti 
uvedenému nariadeniu sa navrhuje pripraviť nové nariadenie, ktoré bude predložené 
na rokovanie mestského zastupiteľstva 26. 6. 2014. 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. 2/2013 

z 27. marca 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 

(1) 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. 



 

 
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. 

 
 (2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na verejné podujatia na organizácii, 
ktorých sa podieľa hlavné mesto alebo mestská časť.   
 

§ 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 

 
 

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


