
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava Petržalka 

č. 7/1993 z 25. októbra 1993 

o niektorých opatreniach na ochranu verejného poriadku 

na území Mestskej časti Bratislava Petržalka. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka sa uznieslo podľa § l5 ods.2 

písm. a/ zákona Slovenskej národnej rady č. 377/l99O Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods.3, písm. m/ zákona 

Slovenskej národnej rady č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

l) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ na území mestskej časti 

Bratislavy Petržalky/ďalej len “mestská časť”/ za účelom zabezpečenia verejného poriadku, 

upravuje podmienky na úseku : 

a) podnikania na verejných priestranstvách, 

b) predaja erotických tlačovín, erotických zvukových a vizuálnych záznamov a výrobkov, 

c) ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. 

2) Pre účely tohto nariadenia sa maloletým rozumie osoba mladšia ako l5 rokov a 

mladistvým sa rozumie osoba od l5 do l8 rokov veku. 

 

§ 2 

Podnikanie na verejných priestranstvách 

 

l) Fyzické a právnické osoby môžu na verejných priestranstvách mimo trvale 

zabudovaných zariadení podnikať, ak majú na podnikanie na verejných priestranstvách 

súhlas. 

2) Záväzné stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti, ako aj súhlas na umiestnenie 

prevádzkarne, právnickým a fyzickým osobám vydáva starosta. Z dôvodov ochrany verejného 

poriadku môže záväzné stanovisko ako aj súhlas viazať na podmienky týkajúce sa rozsahu, 

územnej časti a prevádzkového času podnikania. 

3) Podnikateľ môže cez sviatky , pri slávnostných, športových podujatiach alebo iných 

podobných akciách predávať tovar, ktorý sa obvykle pri takýchto príležitostiach ponúka, a 

ktorého predaj je predmetom jeho podnikania. 

4) Predaj podľa odseku 3 oznámi podnikateľ písomne najmenej 3 dni vopred mestskej 

časti. 

 

§ 3 

Predaj erotických tlačovín, erotických zvukových 

a vizuálnych záznamov a výrobkov 

 

l) Vo výkladoch vystavovať a verejne propagovať erotické tlačoviny, erotické 

zvukové a vizuálne záznamy a výrobky /ďalej len "výrobky ohrozujúce mravnosť"/ je 

zakázané. 

2) Ďalej je zakázané predávať a rozširovať výrobky ohrozujúce mravnosť 

a) v blízkosti budov, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady a budov, v ktorých sú 

umiestnené základné školy, stredné školy a školské zariadenia, 
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b) osobám mladším ako l8 rokov, ani uskutočňovať predaj a rozširovať ich prostredníctvom 

osôb mladších ako l8 rokov. 

3) Vstup do predajní, ktoré uskutočňujú predaj a rozširovanie výrobkov ohrozujúcich 

mravnosť, nemožno povoliť osobám mladším ako 18 rokov. Fyzické a právnické osoby sú 

povinné zákaz vstupu vyznačiť na predajni. 

 

§ 4 

Ochrana pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

 

l) Alkoholické nápoje je zakázané predávať, podávať alebo inak umožňovať ich 

požívanie, najmä 

a) mimo určených zariadení, 

b) osobám mladším ako l8 rokov, 

c) osobám zjavne ovplyvneným alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, 

d) pri športových podujatiach, 

e) pri kultúrnych podujatiach a tanečných zábavách určených pre mládež. 

2) V reštauračných a pohostinských zariadeniach je maloletým zakázané : 

a) zdržiavať sa bez sprievodu plnoletých osôb, ak sa v nich podávajú alkoholické nápoje, 

b) vstupovať po 20 hodine, maloletí môžu tieto zariadenia  výnimočne navštíviť len v 

sprievode rodičov, prípadne inej plnoletej osoby. 

3) Na verejných priestranstvách a vo verejno prístupných priestoroch obytných domov 

a budov mestskej časti je zakázané požívať, zadovažovať alebo pre iného prechovávať toxické 

a omamné látky a iné návykové látky. 

4) Fyzické a právnické osoby nesmú predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 

l6 rokov a na tento zákaz sú povinné upozorniť verejnosť výrazným označením na vchode do 

prevádzky. 

 

§ 5 

Kontrola dodržiavania nariadenia 
 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať pracovníci Mestskej 

polície, miestny kontrolór a ním poverení pracovníci Miestneho úradu. 

 

§ 6 

Sankcie 
 

1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku, za ktorý sa jej 

uloží pokuta do1000,- Sk / v blokovom konaní do 500,- Sk
./1/

 

2) Za porušenie tohto nariadenia môže starosta uložiť právnickej osobe pokutu do 

výšky 200 000,- Sk.
2/ 

3) Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov od dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, 

kto sa porušenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho 

uloženie pokuty. 

 

§ 7 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Miestny úrad porušenie ustanovení tohto nariadenia oznamuje 

a) príslušnému orgánu štátnej správy v živnostenskom podnikaní, ak ide o podnikateľa, 
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b) príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní, ak v súvislosti s porušením ustanovení 

na ochranu pred alkoholizmom a inými toxikomániami nastali skutočnosti nasvedčujúce 

tomu, že bol spáchaný trestný čin. 

2) Starosta urobí oznámenie podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa, keď porušenie 

nariadenia bolo zistené, najneskôr do l roka, odo dňa, keď nariadenie bolo porušené. 

3) Ustanovením odseku 1 a 2 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. novembrom 1993. 

 

Ing. Anton Doktorov 

starosta  

 

 

 

 

__________________________ 

1/ § 13 zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

2/ § 28 zákona SNR č.377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

 


