Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
číslo 4/2012
z 15. augusta 2012

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa ustanovenia § 4 ods. 1,
ods. 3 písm. n) 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, § 2 ods. 4
zákona Slovenskej národnej rady č. 219/1996 Z. z. o ochrane pre zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších
predpisov a podľa Čl. 34 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Predmet úpravy
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len “nariadenie“) je vytvárať
a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života pre obyvateľov mestskej časti
a vytvárať ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov.
2.
Toto nariadenie upravuje vymedzenie územia, na ktorom je obmedzený alebo
zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves a časové vymedzenie 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.
2.
Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa rozumujú všetky miesta
v intraviláne mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktoré slúžia verejnému užívaniu ako
sú ulice, námestia, cesty, chodníky, terasy, parkoviská, prístrešky zastávok verejnej
hromadnej dopravy, detské ihriská, parky, verejne prístupná zeleň, športoviská, trhoviská
ako aj ostatné miesta, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb, a ktoré
nie sú vo vlastníctve iných fyzických osôb a právnických osôb.
§3
Obmedzujúce opatrenia
1.

Zakazuje sa:
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie

1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3. v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,
4. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
5. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej
premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.
2.
Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické
nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške
alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo
psychotropných látok.
3.
Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných
zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje.
§4
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
1.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú
zákazy a obmedzenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b) a v odseku 2 tohto nariadenia, sú
povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo
oznámením (ďalej len “oznam“) umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na
takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.
2.
Text oznamu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na
vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia osobitného právneho
predpisu.
3.
Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy
uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) v bodoch 1 a 5, je povinný odoprieť ich predaj alebo
podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.
§5
Zákaz požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov
1.

Na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sa zakazuje požívať alkoholické
nápoje na všetkých verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných v čase od
05.00 h do 04.00 h nasledujúceho dňa.
2.
V stánkoch a kioskoch so stálym stanovišťom umiestneným na verejne prístupných
miestach v mestskej časti a v pevných prevádzkach s predajom na verejne prístupnom
mieste, je zakázaný predaj alkoholických nápojov a podávanie alkoholických nápojov
v čase od 05.00 h do 04.00 h nasledujúceho dňa.
3.
Zákaz požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov podľa odseku 1 a odseku
2 sa nevzťahuje na:

a) mestskou časťou povolené prevádzky zasahujúce verejné priestranstvo (letné terasy
a podobné zariadenia), ktoré poskytujú občerstvenie, reštauračné a pohostinské služby
v súlade s platným povolením o prevádzkovom čase vydaným mestskou časťou,
b) jarmoky, hody a trhové akcie organizované mestskou časťou,
c) organizované kultúrne podujatia alebo príležitostný trh s povoleným predajom
alkoholických nápojov,
d) prvý a posledný deň kalendárneho roka.
4.
Ustanovenie ods. 3 tohto článku nemá vplyv na povinnosť dodržiavania
obmedzujúcich opatrení uvedených v § 3 tohto nariadenia.
§6
Osobitné ustanovenie
Starosta mestskej časti môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie predaja
a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v prípade, ak ide
o organizované predajné alebo propagačné podujatie.
§7
Sankcie
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v ustanovení § 3 odsek 1 písm. a) a b), v § 3 odsek
2 a v § 4 tohto nariadenia, môže mestská časť uložiť pokutu od 166 eur do 6 639 eur.
Za porušenie zákazu uvedeného v ustanovení § 3 odsek 2 a 3 tohto nariadenia
maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky
33 eur.
Za porušenie zákazu uvedeného v ustanovení § 3 odsek 2 tohto nariadenia mladistvou
osobou do 18 rokov uloží jej mestská časť pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží
aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje.
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz,
obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní; miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu
maloletého alebo mladistvého.

Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie tohto nariadenia, sa dopustí priestupku proti
verejnému poriadku podľa § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej možno uložiť pokutu do výšky
33 eur.
7.
Priestupok podľa odseku 6 nemožno prejednať, ak od spáchania priestupku uplynuli
dva roky.
8.
Výnosy z pokút sú príjmom mestskej časti.

§8
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ukladanie a vyberanie pokút a prípadné oznámenie
správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 47/1998
o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves zo dňa 16.12.1997.
§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli mestskej časti.

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 MČ Bratislava - Karlova Ves bolo
na úradnú tabuľu vyvesené:

15. 8. 2012

z úradnej tabule bude zvesené:

30. 8. 2012

Mgr. MVDr. Miroslav Špejl
vedúci - referát organizačný a správy registratúry

