
VZN číslo 2/1997 zo dňa 6.5.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. m/ a § 6 

ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a/ zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 2 

písm. n/ Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v súlade so zákonom NR 

SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a 

prevádzke protialkoholických záchytných izieb, uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení: 

§ 1 

1. Na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len "mestská 

časť") je zakázané požívať alkoholické nápoje v čase od 04.00 h. do 02.00 h. 

2. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

"nariadenie") považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, 

terasy, cesty, chodníky, parkoviská, nábrežia, mosty, priechody, podchody, nadchody, schody, 

parky, detské ihriská a trhoviská, pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických 

osôb ako obce. 

3. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac 

ako 0,75 objemového percenta alkoholu1/. 

4. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na verejné priestranstvo, na ktorom so súhlasom 

starostu  

a. je zriadená letná terasa alebo iné miesto na konzumáciu ako súčasť prevádzkárne, 

alebo  

b. je organizované podujatie.  

1/ § 1 zák.č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

§ 2 

1. Porušenie nariadenia fyzickými osobami sa postihuje ako priestupok podľa osobnitného 

predpisu
2/

. 

Pokuta uložená za priestupok je príjmom mestskej časti. 

§ 3 

Dodržiavanie tohto nariadenia kontrolujú pracovníci Mestskej polície hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

2/ 42 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov. 



§ 4 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 1997. 

 

 

Vladimír Bajan v.r. 

starosta 

 


