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Návrh uznesenia: 
    
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava (VZN),  ktorým sa ruší VZN 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení  VZN č. 4/1997. 
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                                                        Dôvodová  správa 
 
Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 217 dňa 25.09.2012 miestne zastupiteľstvo vyhovelo 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu  (ďalej len VZN) mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č.2/1997 zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov 
na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/1997 zo 
dňa 23.09.1997. Zároveň miestne zastupiteľstvo požiadalo starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka o predloženie návrhu VZN, ktorým sa ruší VZN č. 2/1997 v znení VZN č. 4/1997 
alebo VZN, v ktorom budú zapracované pripomienky prokurátora na najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
Nakoľko Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 27.09.2012 
prijalo VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania  alebo na iných verejne prístupných miestach na území 
hlavného mesta SR Bratislavy, teda aj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,  VZN 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č.2/1997 v znení VZN č.4/1997 sa stali neaktuálnymi a 
preto  predkladáme návrh na jeho zrušenie. 
 

-  prerokované v komisiách miestneho zastupiteľstva 
-  zverejnené:  úradná tabuľa, webstránka mestskej časti Bratislava-Petržalka - bez 

pripomienok 
 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
6.11.2012, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť navrhované uznesenie. 

 
 

Doložky: 
 
1. Rozpočtová doložka 

- schválenie predkladaného návrhu nepredpokladá dopad na obecný rozpočet. 
2. Finančná doložka 

- schválenie predkladaného návrhu nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. 

3. Ekonomická doložka 
- schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej 

sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
4. Environmentálna doložka 

- schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na životné prostredie. 
5. Doložka zlučiteľnosti 

- uvedený návrh je v súlade so zákonmi a predpismi Slovenskej republiky. 
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N Á V R H 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č.  /2011 zo dňa .........2011 

ktorým sa ruší všeobecne  záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 2/1997 
zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, podľa §15 ods. 2 písm. a) a c) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení 
neskorších predpisov schválilo dňa.......uznesením č.... na toto všeobecne záväzné  nariadenie: 
 
                                                                   § 1 
 
Zrušujú sa: 

1. Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997 zo dňa 
06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/1997 zo dňa 
23.09.1997, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 2/1997 zo dňa 06.05.1997. 
 
                                                          § 2 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom........ 

 
 
 
                                                                                     Vladimír Bajan 
                                                                                            starosta 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Stanovisko 
sociálnej a bytovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo dňa 22. októbra 2012 
 
Prítomní:  O. Adamčiaková, I. Brezinská,  A. Korbelová, G. Janíková, A. Turzo, M. Miškov 
Neprítomní: J. Junek, P. Ružička,  
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN č.  
/2012, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 2/1997, zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 
23.09.1997.                                                                                                        
 
Stanovisko prítomných členov komisie: 
Členovia sociálnej a bytovej komisie odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka: 
schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN č.  
/2012, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 
2/1997, zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 
23.09.1997.                                                                                                                                
Zároveň žiadajú p. Haraslína o preverenie výkladu prijatého VZN  Mestským zastupiteľstvom 
hl. mesta SR Bratislavy o predaji alkoholu v blízkosti škôl a materských škôlok. 
 
Hlasovanie: 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Oľga Adamčiaková, v. r. 
   predseda komisie 

v Bratislave 22. októbra 2012 
Za správnosť: A. Halčáková, tajomníčka komisie 
 
 
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 22.10.2012  
 
K bodu: Návrh VZN o zrušení VZN č.2/1997 o zákaze požívania alkoholu na verejných 
priestranstvách MČ Bratislava-Petržalka 
 
Prítomní:       I. Brezinská, M. Buberník,  Z. Ďurišová, , V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková,    
                       Ľ. Škorvaneková,  
Neprítomní:  P. Hochschorner, Ľ. Kačírek 
 
Stanovisko komisie: 
     Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka schváliť uznesenie v  navrhovanom znení, ktoré je uvedené 
v predloženom materiáli. 
 
Za : 7  Proti :0 Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 



6 
 

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 22.10.2012  

 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa 
24.10.2012 

 
K bodu 16: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN č.  
/2012, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 2/1997, zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 
23.09.1997.     
 
Uznesenie:  
Komisia navrhuje  predložiť na schválenie do miestneho zastupiteľstva nový návrh  VZN, 
ktoré bude vychádzať z potrieb a podmienok mestskej časti Bratislava-Petržalka a odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava-
Petržalka č.2/1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č.4/1997   
 
Hlasovanie:   za:           5     proti:    0              zdržal sa:       0                nehlasoval:          1 
 
Za správnosť: Mgr.Iveta Strapcová, tajomník komisie 
v Bratislave, dňa 24.10.2012 

 
 
Výpis zo zápisnice z rokovania školskej komisie z 24. 10. 2012 
 
Uznesenie školskej komisie k Návrhu ktorým sa ruší VZN ...č.2/1997 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách....  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa ruší VZN ...č.2/1997 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách....  
Prítomní:  Mgr. Lukačková, Ing. Černák, p. Ružička, PaedDr. Olšanská 
Hlasovanie: za: 4   proti: 0   zdržal sa: 0 

      Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 
         predsedníčka komisie 
za správnosť výpisu 
Mgr. Veronika Redechová, v .r. tajomníčka komisie 
V Bratislave 24.10.2012 
 

 
Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 23.10.2012 

 
Prítomní poslanci členovia komisie:  Ing.T.Fabor – predseda 
Ing.A.Hájková, Ing.K.Hájková, Ing.F.Štefanička, Ing.B.Weigl, Ing.arch. B.Sepši 
 
Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.A.Komarcová, M.Šebeková, T.Augustín 
Neprítomní poslanci členovia komisie: Ing.arch.E.Pätoprstá 
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K bodu:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/1997, 
zo dňa 6.5.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 
23.09.1997 

 
Uznesenie č.43:                                                                                                                  
Komisia odporúča schváliť VZN.                                                                                     
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:  - 9                                                                                                                       
za:             - 9        
proti:     - 0                                                                                                                     
zdržal sa: - 0                                                                                                                 
Uznesenie bolo schválené. 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 
konaného dňa 30.10.2012 

 
Prítomní:  Mgr. Ivana Antošová, Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, PhD.,  PaedDr. Eva 
Krnáčová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Škorvaneková 
Pozvaní: Mgr. Jana Jecková, Ing. Julián Lukáček, JUDr. Ľubomír Kollár, JUDr. Emil Chlebec, 
Ing. Klaudia Plačková, Mgr. Veronika Redechová 

 
Uznesenie k bodu č. 5 

Komisia životného prostredia odporúča miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava - 
Petržalka schváliť VZN, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 2/1997 
o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti 
Bratislava - Petržalka v znení VZN č. 4/1997. 
Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1 
 

 
Zápisnica z rokovania komisie investičných činností konanej dňa 30.10.2012 

o 17,00 hod. v zasadačke MÚ na 8.p. (výpis) 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
K bodu3: Materiál uviedol JUDr. Kollár. Na základe prijatia uznesenia miestneho 
zastupiteľstva v ktorom vyhovelo protestu prokurátora a zároveň zaviazalo starostu mestskej 
časti zapracovať do nového VZN pripomienky prokurátora je nutné uznesením miestneho 
zastupiteľstva zrušiť predmetné VZN č.2/1997 o zákaze používania alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 
23.09.1997.  Zároveň oboznámil členov komisie, že zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy prijalo ohľadom požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
ktoré bude platiť pre všetky mestské časti.   
 
K bodu bolo prijaté uznesenie. 
 Komisia investičných činností po prerokovaní odporúča schváliť miestnemu zastupiteľstvu 
uznesenie tak, ako je uvedené v materiály. 
Schválené: za- 5,  proti- 0,  zdržal sa – 0  
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka 

zo dňa 31.10.2012 
 
Prítomní:  Ing. Štefanička, Mgr. Bučan,  Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,  
Ing. Borotovský, p. Holzhauserová, Ing. Klein 
 
Ospravedlnení: Ing. Pašková  
 
K bodu :  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN č.  
/2012, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 2/1997, zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 
23.09.1997.     

Stanovisko: 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 

 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
 
V Bratislave 31.10.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                            predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 

 


