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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 
požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, s účinnosťou od 15. júla 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
Všeobecná časť 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 23. 4. 2014 bolo vyhovené 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. Zároveň bol požiadaný primátor, aby na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
26. 6. 2014 predložil návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude v súlade so 
zákonom. 

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 nespĺňalo 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. 

 

Vo vyjadrení k protestu prokurátora sa uvádza, že zákon č. 88/2013 Z. z. zo dňa 26. 3. 
2013 zmenil § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. a doplnil § 2 novými odsekmi 5 a 6. Zákon 
nadobudol účinnosť 19. 4. 2013 a nariadenie je potrebné upraviť podľa prijatých zmien. 

 



Znenie § 2 ods. 4 až 6 zákona č. 219/1996 Z. z. je po prijatej zmene nasledovné: 
 

 „(4) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho 
územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, 
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania 
a v predajniach potravín. 
 
 (5) Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho 
územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie 
alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach. 
 
 (6) Obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovili podľa odsekov 4 a 5.“. 

Z dôvodu časovej tiesne požiadal primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy starostov mestský častí a vedúca oddelenia sociálnych vecí náčelníčku Mestskej 
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o spoluprácu pri príprave všeobecne 
záväzného nariadenia. Spracovatelia návrhu všeobecne záväzného nariadenia zapracovali 
všetky návrhy z mestských častí a mestskej polície. 
 
Osobitná časť 
 
K názvu a úvodnej vete 

Všeobecne záväzné nariadenie sa navrhuje vydať podľa § 2 ods. 5 a 6 zákona 
č. 219/1996 Z. z., podľa ktorého obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých 
častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného 
poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných 
miestach. Porušenia zákona a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta v minulosti sa 
podľa vyjadrenia náčelníčky mestskej polície týkali prevažne konzumácie alkoholických 
nápojov na verejných priestranstvách. 

Z uvedeného dôvodu a z dôvodov uvedených v proteste prokurátora sa nenavrhuje 
úprava podľa § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z., teda  obmedzenie alebo zakázať predaja, 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania 
a v predajniach potravín (predajne potravín neboli upravené ani vo všeobecne záväznom 
nariadení č. 2/2013 a prevádzky verejného stravovania boli vyňaté). 
 
K § 1 

Podľa vyjadrenia prokurátora 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. 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. 

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, že všeobecne záväzné nariadenie podľa § 1 ods. 1 
priamo v prílohe k všeobecne záväznému nariadeniu určuje verejne prístupné miesta, na 
ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov. Vymedzené sú konkrétne námestia, 
ulice, parky a verejná zeleň, priestory pred obchodnými centrami a podobne. Do prílohy 
všeobecne záväzného nariadenia sú zapracované všetky verejne prístupné miesta, ktoré 
uviedli vo svojom vyjadrení jednotlivé mestské časti a  náčelníčka mestskej polície.  



Pre spracovateľov návrhu všeobecne záväzného nariadenia bol podnetom zákaz 
požívania alkoholických nápojov v hlavnom meste Českej republiky Prahe, kde je zakázané 
požívanie alkoholických nápojov na 837 miestach, ktoré sú uvedené v prílohe k vyhláške 
č. 12/2008 v znení vyhlášky č. 11/2013. 

(http://www.praha.eu/file/1594624/vyhlaska_c._11.pdf). 

V odseku 2 sú všeobecne vymedzené miesta, kde je zákaz požívania alkoholických 
nápojov. Úprava je obdobná ako vo všeobecne záväznom nariadení č. 2/2013, vzdialenosť 
100 metrov, ktorú napadol prokurátor sa neupravuje. V záujme ochrany osôb mladších ako 15 
rokov a mladistvých do 18 rokov sa navrhuje zákaz v blízkosti škôl, školských zariadení a na 
detských ihriskách.  

V nadväznosti na úpravu navrhnutú v § 1 ods. 2 je v odseku 3 zadefinované verejne 
prístupné miesto tak, ako to uviedol prokurátor vo svojom proteste, nakoľko tento pojem 
nedefinuje žiaden všeobecne záväzný právny predpis. 

Vzhľadom k tomu, že všeobecne záväzné nariadenie je potrebné predložiť na 
rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 26. 6. 2014, z dôvodu časovej tiesne primátor 
rozhodol o skrátení postupu pri príprave všeobecne záväzného nariadenia, teda návrh nebude 
zaslaný na zaujatie stanoviska miestnym zastupiteľstvám mestských častí.  

Primátor hlavného mesta na rokovaní operatívnej porady primátora dňa 19. 5. 2014 
schválil návrh s pripomienkami doplniť lokality z jednotlivých mestských častí. Následne boli 
oslovení starostovia mestských častí, aby v termíne do 28. 5. 2014 navrhli lokality vo svojej 
mestskej časti, ktoré navrhujú upraviť do prílohy. 

Návrhy zaslali mestské časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Ružinov 
a Bratislava-Vajnory. Návrh na doplnenie prílohy zaslala opätovne aj náčelníčka Mestskej 
polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Predložené návrhy sú zapracované do prílohy k všeobecne záväznému nariadeniu. 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves oznámila, že poslanci miestneho zastupiteľstva, 
na ktorých sa obrátili e-mailom, vyjadrili nesúhlas s predloženým návrhom a zároveň 
v prevažnej miere žiadajú schválenie celoplošného zákazu požívania alkoholických nápojov 
na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

Z uvedeného dôvodu sú v prílohe pri mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
zapracované len lokality, ktoré navrhla náčelníčka Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves môže prijať všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti, v súlade s deľbou pôsobností podľa čl. 34 ods. 3 písm. a) 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa ktorého mestská časť môže 
obmedziť alebo zakázať na území mestskej časti alebo v určitých častiach územia mestskej 
časti v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických 
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne 
prístupných miestach, a to nad rámec obmedzenia alebo zákazu určeného Bratislavou. 
 
K § 2 

Podľa § 2 ods. 6 zákona č. 219/1996 Z. z. obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo 
obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ktorý ustanovili 
podľa odsekov 4 a 5. 



Výnimka uvedená v § 2 písm. a) je upravená obdobne, ako bola vo všeobecne 
záväznom nariadení č. 2/2013. Pri tejto úprave bola použitá argumentácia, že napríklad na 
Hlavnom námestí sa konajú Vianočné trhy. Na tomto námestí sú tak isto umiestnené terasy 
a exteriérové sedenia reštauračných zariadení, kde nie je účelné zakázať požívanie 
alkoholických nápojov. 
 
K § 3 

Prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie 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, proti ktorému podal prokurátor protest. 
 
K § 4 

Všeobecne záväzné nariadenie bude predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva 
dňa 26. 6. 2014, účinnosť sa navrhuje od 15. 7. 2014. 
 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol predložený na rokovanie komisie pre 
ochranu verejného poriadku dňa 22. 5. 2014 a bude prerokovaný v komisii sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania dňa 18. 6. 2014. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia je vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta 
a internetovej stránke hlavného mesta v dňoch od 11. 6. 2014 do 20. 6. 2014. 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy          
č. 1136/2014 zo dňa 12. 6. 2014 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy prerokovať návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. .../2014 
z ................ 

o zákaze požívania alkoholických nápojov na 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. 5 a 6 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 
sa uznieslo: 
 
 

§ 1 
Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 

(1) Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné 
mesto“) z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov  
na verejne prístupných miestach uvedených v prílohe k tomuto všeobecne záväznému 
nariadeniu. 

(2) Na území hlavného mesta sa ďalej zakazuje požívanie alkoholických nápojov  
a) v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov a zdravotníckych zariadení, 
b) v blízkosti kostolov, iných miest určených na vykonávanie náboženských obradov 

a univerzitných pastoračných centier, 
c) na detských ihriskách, 
d) na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. 

(3) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa rozumie každé miesto, 
na ktoré má prístup široký okruh individuálne neurčených osôb a na ktorom sa spravidla 
zdržiava viac osôb. 
 
 

§ 2 
Výnimky zo zákazu  

(1) Zákaz podľa § 1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta v čase, kedy sa konajú 
podujatia organizované hlavným mestom alebo mestskou časťou hlavného mesta a predajné 
alebo propagačné podujatia organizované so súhlasom hlavného mesta alebo mestskej časti 
hlavného mesta. 

(2) Zákaz podľa § 1 sa nevzťahuje na verejne prístupné miesta, kde sú umiestnené 
terasy a exteriérovým sedenia pri prevádzkach reštauračných zariadení alebo stravovacích 
zariadení. 
 
 
 
 
 



 
§ 3 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie 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. 
 
 

§ 4 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu č. ../2014 
 
 

Verejne prístupné miesta, na ktorých je v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
zakázané požívanie alkoholických nápojov 

 
Mestská časť Verejne prístupné miesto 

 
Čunovo 
 

Námestia a ulice 
1. Priestranstvo ohraničené ulicami Turistická a Hraničiarska  
2. Priestranstvo pred sídlom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Čunovo na Hraničiarskej ulici 144  

 
Devín 
 

Námestia a ulice 
1. Námestie práce  
2. Rytierska ulica 
3. Brigádnická ulica 

 
Devínska 
Nová Ves 
 

Námestia a ulice 
1. Námestie Jána Kostru 

 
Obchodné centrá 

2. Priestranstvo pred predajňou Terno na ulici Milana Marečka 
3. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco na Eisnerovej ulici 

 
Dúbravka 
 

Obchodné centrá 
1. Priestranstvo pred obchodným domom Saratov na Saratovskej ulici 
2. Trhovisko pri obchodnom dome Saratov na Saratovskej ulici 
3. Priestranstvo pri  predajných stánkoch na Saratovskej ulici  

 
Iné priestranstvá 

4. Čerpacia stanica Lukoil na ulici Schneidera Trnavského 
 

Karlova Ves 
 

Námestia a ulice 
1. Námestie sv. Františka  
2. Školské námestie 

 
Obchodné centrá 

3. Priestranstvo pred predajňou Billa na Segnerovej ulici 
4. Priestranstvo pred obchodným centrom na Borskej ulici 

 
Oddychové zóny a vnútrobloky 

5. Oddychová zóna pri Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici 
6. Vnútroblok s oddychovou zónou medzi ulicami Ľudovíta Fullu 

a Pribišova 
 

Lamač 
 

Námestia a ulice 
1. Malokarpatské námestie 

 
Obchodné centrá 

2. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco na Lamačskej ceste 
 



Nové Mesto 
 

Námestia a ulice 
1. Račianske mýto 
2. Trnavské mýto 
3. Partizánska lúka 
4. Priestranstvo pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu ohraničené 

ulicami Kalinčiakova, Trnavská cesta, Pri starej prachárni 
5. Priestranstvo pred Domom kultúry na Stromovej ulici 
6. Priestranstvo pred Domom kultúry na Vajnorskej ulici 
7. Areál Kuchajda 

 
Petržalka 
 

Námestia a ulice 
1. Kežmarské námestie 
2. Muchovo námestie 
3. Námestie Hraničiarov 
4. Námestie Jána Pavla II 
5. Námestie Republiky (ohraničené ulicami Jiráskova, Markova, 

Tupolevova, Chorvátske rameno) 
6. Nobelovo námestie 
7. Ovsištské námestie 
8. Vlastenecké námestie 
9. Fedinova ulica 
10. Kopčianska ulica vymedzená ulicami Rusovskou a Údernickou  
11. Prokofievova ulica 
12. Rovniankova ulica vymedzená ulicami Romanova, Kutlíkova 

a Chorvátske rameno 
13. Mlynarovičova ulica priestor miestneho trhoviska s priľahlými 

parkovacími plochami 
 
Parkoviská a verejná zeleň 

14. Vymedzený priestor medzi Beňadickou ulicou, Šášovskou ulicou, 
Vígľašskou ulicou a Jantárovou cestou (parkoviská a verejná zeleň) 

15. Parkoviská a priestranstvá pred nákupnými centrami AUPARK 
a DANUBIA 

16. Parkoviská a priestranstvá pred obchodnými centrami a predajňami 
spoločností  BILLA, COOP Jednota, LIDL, KAUFLAND, TERNO, 
vrátane Moja Samoška a TESCO 

17. Sad Janka Kráľa 
 

Podunajské 
Biskupice 
 

Námestia a ulice 
1. Trojičné námestie 
2. Ulica Padlých hrdinov 

 
Obchodné centrá 

3. Priestranstvo pred predajňou Moja Samoška na Biskupickej ulici 
4. Priestranstvo pred predajňou Moja Samoška na Latorickej ulici 
5. Priestranstvo pred predajňou Billa na Uzbeckej ulici 
6. Priestranstvo  verejnej zelene s asfaltovým ihriskom za predajňou 

Billa na Podzáhradnej ulici 
7. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco na Dudvážskej ulici/ 

Hornádskej ulici 
8. Priestranstvo pred obchodným centrom Jantár na 

Bieloruskej/Lotyšskej ulici 



9. Priestranstvo pred predajňou Lidl na Vrakunskej ulici  
 
Vnútrobloky a verejná zeleň 

10. Verejná zeleň vo vnútroblokoch  na Lotyšskej, Bieloruskej 
a Estónskej ulici 

11. Park na Podzáhradnej ulici 
 

Rača 
 

Obchodné centrá 
1. Priestranstvo pred obchodným domom Kaufland na Púchovskej ulici 
2. Priestranstvo pred obchodným domom Jednota na Peknej ceste  
3. Priestranstvo pred predajňou Lidl na Peknej ceste 
4. Priestranstvo pred predajňou Billa na Rustaveliho ulici 

 
Parky 

5. Park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici 
 

Ružinov 
 

Námestia a ulice 
1. Dulovo námestie 
2. Radničné námestie 
3. Priestranstvo pred Domovom dôchodcov na Pažítkovej ulici 
4. Priestranstvo pred Ružinovským domovom seniorov na Sklenárovej 

ulici 
5. Priestranstvo pred Autobusovou stanicou Mlynské Nivy 

 
Obchodné centrá 

6. Priestranstvo pred predajňou Tesco expres na Martinčekovej ulici 
7. Priestranstvo pred hypermarketom Tesco Zlaté Piesky 

 
Vnútrobloky a verejná zeleň 

8. Budovateľská ulica - vnútroblok 
9. Bulharská ulica Rapošov park 
10. Park na Bystrého ulici 
11. Park na Daxnerovom námestí 
12. Park na ulici Dr. V. Clementisa 
13. Park medzi Jégého ulicou a Palkovičovou ulicou 
14. Park Mierovej ulici  
15. Park – vnútroblok na Muškátovej ulici 
16. Park na Ostredkovej ulici 
17. Park na Vietnamskej ulici 
18. Park Andreja Hlinku na Ružinovskej ulici 
19. Park - vnútroblok Miletičova ulica a Ružová dolina  
20. Vnútroblok – Staré záhrady 
21. Park medzi Záhradníckou ulicou a trhoviskom Miletičova 
22. Kukorelliho park na Svätoplukovej ulici 

 
 
Oddychové zóny 

23. Areál Radosť Štrkovec 
24. Priestranstvo na Rumančekovej ulici (terasa)  
25. Areál Zlaté Piesky počas konania verejných kultúrnych a športových 

podujatí 
 



Staré Mesto 
 

Námestia a ulice 
1. Mierové námestie 
2. Námestie Slobody 
3. Námestie Alexandra Dubčeka 
4. Primaciálne námestie 
5. Hlavné námestie 
6. Kamenné námestie 
7. Námestie SNP 
8. Námestie Eugena Suchoňa 
9. Hviezdoslavovo námestie 
10. Predstaničné námestie 
11. Radničné námestie 
12. Mikulášska ulica 

 
Oddychové zóny 

13. Medická záhrada 
 

Vajnory 
 

Námestia a ulice 
1. Roľnícka námestie pred Zdravotným strediskom 
2. Roľnícka ulica od križovatky s ulicou Pri Mlyne po križovatku 

s ulicou Kúkoľová 
 
Parky 

3. Park Pod lipami  
4. Park Ferdiša Jurigu na Skuteckého ulici 
5. Park medzi ulicami Zátureckého, Na doline a Za farou  

 
Vrakuňa 
 

Námestia a ulice 
1. Priestor pred zdravotným strediskom na Bebravskej ulici 
2. Poľnohospodárska ulica – pešia zóna 

 
Záhorská 
Bystrica 
 

Námestia a ulice 
1. Námestie Rodiny 
2. Námestie sv. Petra a Pavla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
 
 
 
 
Komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

o d p o r ú č a 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 
schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
 
 
Bratislava 22.5.2014 
 
 
 
 
       PhDr. Ľudmila Farkašovská v.r. 
       predsedkyňa komisie 
 
 
 
 
Za správnosť:  
Macháčková, tajomník komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


