
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. 2/2013 
z 27. marca 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 
 

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. 4 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 zákona č. 214/2009 Z. z. sa uznieslo: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 

len „nariadenie“) upravuje: 

a) vymedzenie častí územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné 

mesto“), v ktorých je obmedzený alebo zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie 

alkoholických nápojov, 

b) časové vymedzenie zákazu a obmedzenia predaja, podávania alebo požívania alkoholických 

nápojov.  

 

§ 2 

Základné pojmy 

(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 

viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.
1
) 

(2) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne hlavného 

mesta, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, okrem divadiel, galérií, 

koncertných siení a hromadných podujatí na Primaciálnom námestí, Hlavnom námestí, Námestí 

SNP a Tyršovom nábreží, ktoré organizuje, alebo na organizácii ktorých sa podieľa hlavné mesto.    

 

§ 3 

Zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov 

(1) Zakazuje sa predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných 

miestach  

a) v zariadeniach spoločného stravovania,
2
) okrem prevádzok verejného stravovania, v čase od 

04,00 h do 02,00 h, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 100 metrov od  

 

 

                                                           
1
) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 
2
) § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 



1. sídla prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády 

Slovenskej  republiky, 

2. škôl a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov veku, 

3. miest dlhodobo alebo trvale určených na vykonávanie náboženských obradov, 

4. cintorínov, 

b) v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť železničnej dopravy a vo vzdialenosti do 100 m od 

nich v čase od 22,00 h do 06,00 h, 

c) v priestoroch staníc autobusov prímestskej a diaľkovej verejnej autobusovej dopravy a vo 

vzdialenosti do 100 m od nich v čase od 22,00 h do 06,00 h. 

 

 (2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na verejné podujatia na organizácii, 

ktorých sa podieľa hlavné mesto alebo mestská časť.   

 

§ 4  

Kontrola nariadenia 

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

(2) Kontrolu podľa odseku 1 môžu vykonávať na základe písomného poverenia primátora 

hlavného mesta aj iní zamestnanci hlavného mesta. 

 

§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č. 9/2012 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. 

 

§ 6 

 Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. mája 2013. 

 

 

 

 

 

 

Milan Ftáčnik v. r.  

primátor 

 

 

 


