
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝ VANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

MsZ zo dňa 14.03.2013 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. 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 – prerokovanie námietok p. Pavla Pachníka. 

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 10.00 h – 11.00 h. 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Anna Dyttertová. 
 
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala  ako gestorská 
komisia 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 námietky p. Pavla Pachníka , Dolný Kubín.  
Stanovisko:  
a) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania si osvojila vyhodnotenie 
námietok  p. Pavla Pachníka, ktoré vykonalo oddelenie legislatívno-právne a oddelenie 
sociálnych vecí.  
b) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania neodporú ča námietky  p. Pavla 
Pachníka zapracova ť do návrhu všeobecne záväzného nariadenia 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. 
c) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania odporú ča primátorovi hlavného 
mesta SR Bratislavy spojiť sa so starostom obce alebo primátorom mesta, ktoré je členom 
Združenia miest a obcí Slovenska a ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady Slovenskej 
republiky, aby inicioval pozmeňujúci návrh na zmenu poslaneckého návrhu p. Rašiho (zmena 
zákona č. 219/1996 Z. z.). 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania odporú ča v § 3 v úvodnej vete  
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 doplni ť slová „na verejne prístupných miestach“.  
Hlasovanie : 
prítomní: 4   za: 4   proti: 0  zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 

Anna Dyttertová  
predsedníčka komisie 

 
 
Bratislava 14.03.2013 
Zapísala:  Mgr. Veronika Krivačková, pracovníčka OSV  
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