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Vec : Protest proku rátora proti Všeobecne záváznému nariadeniu Mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto č. 412009 z 20.1'0.2009 o prave podmienok predaja

a požívania alkoholickych nápojov na verejne prístupnych miestach na zemi
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení zmien a doplnkov vykonanych
Všeobecne záváznym nariadením Mestskej časti Bratislava Nové Mesto
č.212012 zo |7.4.2012

Podl'a g22 ods. 1 písm. ď bodu 2.a $ 25 ods. I zákonač. 1531200I Z. z. o prokurattire
v znenineskorších predpisov, p o d á v a m

p ro te s t  p roku r á to ra

proti Všeobecne záváznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava _ Nové Mesto č.412009 z

2O,IO.2OO9 o prave podmienok predaja apoŽívania alkoholick1fch nápojov na verejne

prístupnych miestach na uzemi Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v znení zmien

u oop[nt.ov vykonanych Všeobec ne záváznym nariadením Mestskej časti Bratis|ava - Nové

Mesto č.2l20I2 zo 17 .4.2012,

Ustanovenia s 1, s 2 ods. 1 a ods. 3 Všeobecne závázného nariadenia Mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto č, 4l2OO9 z 20,10.2009 o riprave podmienok predaja apoŽivanía

alkoholickych nápojov na verejne prístupnych miestach na izemí Mestskej časti Bratislava _

Nové Mesto v znení zm\en a doplnkov vykonanych Všeobecne záváznym nariadením

Mestskej časti Bratislava _ Nové Mesto č,. 2l2OI2 zo 17.4,2012 sri v rozpore S $ 6 ods. 1

zákonač.36911990 Zb, o obecnomzriadení v znení neskorších predpisov a $ 2 ods. 4 zákona

č. 21911996 Z. z. o ochrane pred zneuŽívaním alkoholick;/ch nápojov a o zriaďovaní a

prevádzke protialkoholickych záchytnych izieb v znení neskorších predpisov.

okrem toho, ustanovenie $ 2 ods.3 napadnutého všeobecne závázného nariadenia je

v rozpore S $ 2 ods. 1 písm. ď bodmi 4. a 5. zákona č. 21911996 Z, z.o ochrane pred
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zrrcuživanim alkoholic[fch nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholickych

záchynych izieb v znení neskorších predpisov' ust. $ 3 ods. 1 nariadenia je v rozpore S $ 2

ods. |, $ 48 a $ 52 ods. I zákona č. 37211990 Zb, o priestupkoch v zneni neskorších
p redp i sov ,u s t . $3ods .2na r i aden i a j eu rozpo res$28ods .2písm.b l  z ákonač.37711990
Zb. o h[avnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ust. $ 3

ods. 3 nariadenia je v rozpore s $ 28 ods. 4 zákona č, 377l|990 Zb. o hlavnom meste

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ust. $ 3 ods. 4 nariadenia je

V rozpore s $ 28 ods. 3 zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky

Bratislave v Znení neskorších predpisov.

Podťa 5 22 ods. 2 písm. il zákona č. l53l200I Z. z. o prokuratťrre v znení neskorších
predpisov preto n avr h uj e * napadnuté ustanovenia $ 1, s 2 ods. 1, ods.3 a $ 3

Všeobecne závázného nariadenia Mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 412009 Z

20.10.2009 o riprave podmienok predaja apoživania alkoholickych nápojov na verejne

prístupnych miestach na uzemí Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v znení zmien

á doplnkov vykonanych Všeobecne záváznym nariadením Mestskej časti Bratislava _ Nové

Mesto č. 2l2OI2 zo 17 ,4.2012 zrušit', prípadne napadnuté všeobecne závázné nariadenie

n avrhuj e m nahradit'novym všeobecnezáváznym nariadením, ktoré bude vsťrlade so

zákonom.

Podl'a s 25 ods. 2 zákonač,. I53l200I Z. z. o prokurat re v znení neskorších predpisov

orgán verejnej správy je povinny o proteste rozhodnťrt' do 30 dní od doručenia protestu.

Podťa $ 25 ods. 3 zákona č. I53120OI Z. Z. o prokuratrire v znení neskorších

predpisov, ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinny bez zbyočného.oanáau, 
najneskÓr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonny všeobecne

závázny právny predpis zrušit', prípadne nahradit' všeobe cne záváznym právnym predpisom,

ktory bude v srilade so zákonom a s ostatnymi všeobecne záváznymi právnymi predpismi.

Podl'a $ 250zfa ods. 1 občianskeho sridneho poriadku, ak obec alebo vyšší uzemny

celok nezruší alebo nezmení na zák\ade protestu prokurátora svoje všeobecne závázné

nariadenie, mÓŽe prokurátor Vo veciach rizemnej samosprávy podat' na sťrd návrh na

vys1ovenie nesťl1adu všeobecne závázného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení riloh

šiátnej správy mÓŽe prokurátor podat' na sťrd návrh na vyslovenie nesuladu všeobecne

závázného nariaden ia aj s nariadením vlády a všeobecne záváznymi právnymi predpismi

ministerstiev a ostatnych ristredn;fch orgánov štátnej správy.

Od6vodnen i e

Miestne zastupiteťstvo Mestskej časti Bratislava _ Nové Mesto uznesením č. I9l09 z

2O.IO.2O09 schválilo Všeobecne závázné nariadenie (ďalej |en ,,YZN..) č. 412009 o riprave

podmienok predaja apoŽívania alkoholickych nápojov na verejne prístupnych miestach na

izemíMestskej jasti 
^Bratislava 

- Nové Mesto (ďarej len,'MČ Bratislava _ Nové Mesto..),

s ričinnosťou od 8.II.2009.
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Uznesením Miestneho zastupite|stva MČ Bratislava _ Nové Mesto č. I0l09 zo dť:r-

17,4,2012 bolo schválené VZN t,. itzoI2,ktorym Sa mení a dopířa VZN č,4l2O09 zo dťta

2O.IO.2OO1 o ťtprave podmienok predaja apoživania alkoholickych nápojov na verejne

prístupnych miestach na uzemí MČ Bratislava _ Nové Mesto. VZN č. 212012 nadobudlo

činnosť dřa 3 .5.2012.

Starosta MČ Bratislava _ Nové Mesto vyhlásil dria 17.4.20t2 riplné znenie VZN MČ

Bratislava _ Nové Mesto č. 4l2OO9 z 20.10.2009 o prave podmienok predaja apožívania

alkoho1ickych nápojov na verejne prístupn1fch miestach na uzemí MC Bratislava _ Nové

Mesto v znení zmien a doplnkov vykonanych VZN č.2l20I2 zo 17,4.20112, s tym, že riplné

znenietohto VZN nadobudlo irčinnosť dřa 3,5,2012 ($ 5 ods. 3 ťrplného zneniaVZN).

Po preskrimaní zákonnosti VZN MČ Bratislava - Nové Mesto č, 412009 z20,10.2009

o prave podmienok predaja apoživania alkoholickych nápojov na verejne prístupnych

miestach na uzemí MČ Bratislava - Nové Mesto v znení zmien a doplnkov vykonanych VZN

MČ Bratislava - Nové Mesto č.2l2OI2 zo 17.4,2Ol2 som zisti la, Že predmetné VZN nie je

v srilade so zákonom.

Ako to vyplyva Zťrvodnej časti VZN, Miestne zastupitel'stvo MČ Bratislava - Nové

Mesto Sa na napadnuÍomYZN uznieslo podťa $ 15 ods. 2 písm. aJ zákona č,377lI990 Zb.

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len

,,zákono hlavnom meste SR Bratislave..), $ 2 ods. 4 zákonač,21911996 Z, z, o ochrane pred

zneužívaním alkoholickych nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholickych

záchytnych izieb v zneni zákona č. 21412009 Z. z. (ďalej len ,,zákon o ochrane pred

zneuŽívaním alkoholickych nápojov..) a $ 6 ods. 3 VZN hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislavy č. 2lI997 o ťrprave podmienok predaja, podávania a poŽívania alkoholickych

nápojov v zariaďeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín ana in;ich verejne

pristupnych miestach na uzemí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení

neskorších zmien a doplnkov.

Podťa $ 15 ods. 2 písm. al zákona o hlavnom meste SR Bratislave miestnemu

zastupiteťsnu ib vyhradené uznášat' Sa na všeobecne závc)znych nariadeniach s platnost,ou pre

mestsk čast,'

Podťa $ 2 ods. 4 zákonao ochrane pred zneuživaním alkoholick;ich nápojov v platnom

znení obce *az, vo svojich tizemnych obvodoch alebo v určitych častiach svojho uzemného

obvodu obmedzit,alebo zakázat,v určitych hodinách alebo dúoch predaj, podávanie alebo

požívanie alkoholictqlch nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach

potravín alebo na inych verejne prístupnych miestach.

VZN h1avného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ě. 2lI997 o riprave podmienok

ptedaja,podávania apoŽívania alkohoht$ich nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

u u pi.aajniach potravín ana inych verejne prístupnych miestach na uzemí hlavného mesta

Slovenskej 1..puttiry Bratislavy v Zneni ''.iko.ších zmien a doplnkov bolo zrušené VZN

h1avného *.,iu Slovenskej republiky Bratislavy ě, 9l2OI2 z27.9.2012 o riprave podmienok

predaja, podávania apožívaniá alkoholic[ich nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

ana inych verejne prístupnych miestaclr na izemí hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislávy, ťrčinnym 
^oo 

t,ít.zoÍ2 aproti tomuto novému VZN hlavného mesta Slovenskej

, )
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republiky Bratislavy K'ajská prokurat ra Bratislava podala protest prokurátora Sp. zn. Kd

457l12-II z II.|2.2OI2, ktoré-u Mestské zastupitel'stvo hlavného mesta SR Bratislavy

uznesením č. 95512013 zo 7,2,2013 vyhovelo.

V vodnej časti napadnutého VZN MČ Bratislava _ Nové Mesto nie je uvedené, či

miestne zastupiteťstvo vydalo toto nariadenie podťa $ 6 ods. 1 alebo podťa $ 6 ods. 2 zákona

č. 36911990 Zb, o obecnom zriaďení v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon

o obecnom zriadení..).

obce s oprávnené obmedziť alebo zakázať v určitych hodinách alebo dřoch predaj,

podávanie alebo poživanie alkoholickych nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v

predajniach potrávín alebo na inych verejné prístupn;fch miestach na základe zmocnenia'
^obsiahnuteho 

v citovanom ustanovení $ 2 ods. 4 zákona o ochrane pred zneužívaním

alkoholickych nápoj ov.

Ide teda o zákonné zmocnenie pre obce (mestá, mestské časti) upraviť danri

problematiku všeobec ne záv áznym nariadením.

Tťrto kompetenciu treba povaŽovat' Za v;fkon Samosprávnych kompetencií obce,

pretoŽev Žiadnom právnom predpiie nie je určen é, Že ide o prenesen;i vykon štátnej správy.

Podfa $ 29 zákonao hlavnom meste SR Bratislave, ak tento zákon neustanovuje inak,

vzťahuju Sa na hlavné mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení,

Podl'a $ 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, ak zákon pri prave pÓsobnosti obce

neustanovuje, 
"že 

ide o vykon prenesenej pÓsobnosti štátnej správy, platí, že ide o vilkon

samospr vnej pÓsobnosti obce.

Podťa $ 6 ods. I zákona o obecnom zriadení obec miže vo veciach tÍzemnej

samospr vy vydtÍvAt, nariadenia; nariadenie nesmie byt, v rozpore s Úsfuvou Slovenskej

republilry, ustavnymi zákonmi, ztÍkonmi a medzinárodnymi zmluvami, s ktorymi vyslovila

s hlas Národná rada Slovenskej republitry a ktoré boti ratffikované a vyhlásené spÓsobom

ustanovenym zákonom,

Účelom všeobec ne závázného nariadenia v danej oblasti má byt riprava skutočností,

ktoré zákonneupravuje a zveruje trito ripravu obciam (obecnym, mestskym' resp. miestnym

zastupiteťstvám' ktoré sťr ako orgány iriemnej Samosprávy jediné oprávnené uznášať Sa na

v šeobecn e záv áznych nariadeniach) .

V;isledkom normotvornej činnosti t;fchto orgánov zemnej Samosprávy je všeobecne

závazny právny predpis, ktorym sa musia riadit' fyzícké a právnické osoby, ktoré majri trvaly

pobyt, či sídlo v príslušnom i,,.,,'no* obvode obce, ako aj tie osoby, ktoré Sa na tomto uzemi

zdrŽuju prechodne, náhodne' či j ednor ázov o .

obec, v tomto konkrétnom prípade MČ Bratislava _ Nové Mesto ($ 29a zákona

o obecnom zriadení, $ 29 zákona 
_o 

l'luu,'o* meste SR Bratislave a $ 2 ods. 4 zákona

o ochrane pred zneuŽivaním alkoholickych nápojov), mÓže vo všeobecne záváznom nariadení

,Ť
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prijat'ťrpravu tykajricu sa ochrany pred zneuŽívaním alkoholickych nápojov. Táto riprava však

'uo1 i,n iozsahom ne smie prekro či t, zákonom vyme dzené spl nomo cnenie.

obce (mestá, mestské časti) nie s oprávnené rozširovat, zákorrné splnomocnenie aj na

pravu takych svojich kompetencií, ktoré im zo zákona _ či už zákona o ochrane pred

zneužívaním alkotrttict<ych nápojov, zákona o obecnom zriadení, resp. zákona o hlavnom

meste SR Bratislave, nevypl;fvajri.

V $ 1 ods. 1 napadnutého VZN je určen é, že alkoholickymi nápojmi na ričely tohto

všeobecne závázného naria.ďenia sri liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré

obsahujri viac ako 0'75 objemového percenta alkoholu.

Ust. $ 1 ods. 1 napadnutého VZN v poznámke pod čiarou pod č. 1 odkazuje na $ 1

zákona o ochrane pred zneuŽív aním alkoholick;f ch nápoj ov.

Podťa $ 1 zákona o ochrane pred zneuŽívaním alkoholickych nápojov alkoholiclrymi

nápojmi na učely tohto z kona su liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujít

viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu'

obce neboli ust. $ 2 ods. 4 zákonao ochrane pred zneuŽívaním alkoholickych nápojov

Zmocnené určovat'' čo Sa rozumie pod pojmom ,.a1koholick;i nápoj.. a to ani pre čely VZN

v tejto oblasti. IJvádzacta veta $ 1 ods. 1 napadnutého VZN navodzuje dojem,žeiďe o vlastn

definíciu pojmu ,,alkoholicky nápoj.. pre čely napadnutého VZN ana zaveďenie takejto

definície mestská časť nenrá zákotné zmocnenie.

Ust. $ 1 ods. 1 napadnutého VZN je preto V rozpore S s 2 ods. 4 zákonao ochrane pred

zneuŽívaním alkoholickych nápojov, aj S s 6 ods. 1 zákonao obecnom zriadení.

V s 1 ods. 2 napadnutého VZN je určen é, Že verejne prístupnym miestom na irčely

tohto nariadenia sa povaŽujri všetky miesta nauzemí mestskej časti Bratislava _ Nové Mesto'

ktoré slrižia 
"u 

*..;"a 
"iívanie 

ako sťr ulice' námestia' cesty' chodníky, terasy, parkoviská,

nábreŽia. mosty, tunely, priechody, podchody' nadchody,- schody, parky, detské ihriská,

trhoviská, pieine miesta, priestory staníc a zastávok Železníc Slovenskej republiky,

prímestskej a dial'kovej autobusovej doprav}, mestskej hromadnej dopravy, verejné WC.

Verejne prístupnym miestom vo všeobecnosti treba rozumieť kažďé miesto, na ktoré

má prístup íi,oťi, oto.'nl"dividuálne neurčenych osÓb anaktorom sa Spravid],azdrŽiava viac

osÓb. Pojem ,,verejne prístupné miesto.. nie je presne definovany v Žiadnom právnom

predpise

Vzhťadom k tomu, Že porušenie zákazu alebo obmedzenia určeného všeobecne

záváznytn nariadením, m6Že ''upÍnuc skutkovri podstatu priestupku proti verejnému poriadku

podťa s +s zákonao priestupkoch, resp. mÓže ísi' o in;i správny delikt podťa $ 28 ods. 2 písm.

bl zákona o hlavnom meste SR Bratislave, vymedzenie verejne prístupného miesta vo

všeobecn e záváznom nariadení musí byt' formulované tak, aby o jeho obsahu a vyzname

nemohli vzniknriť pochybnosti.
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Zákazy alebo obmedzenia určené vo všeobecne záváznom nariadení sa nem6žu tykať
p|ošne všetk;ich verejnosti prístupnych miest tak, ako je to definované v $ 1 ods.2

napadnutého VZN. Priestorové vymedzenie miest, na ktoré Sa vzt'ahuje zákaz alebo

obmedzenie, musí byt'vo všeobecne záváznom nariadení dostatočne určité, presné a jasné tak,

aby nejasnosť, nepresnost'alebo neurčitost'vymedzenia nevytvárali podmienky na svojvoťn

a ričelovri interpretáciu všeobecne závázného nariadenia. UmoŽnenie takejto interpretácie je

V rozpore s princípom právnej istoty, ako s jednym zimanentnych znakov právneho štátu.

V $ 2 ods. 1 napadnutého VZN je určené, Že v stánkoch a kioskoch so stálym

stanovišťom umiestnenym na verejne prístupnych miestach v mestskej časti a v pevnych

prevádzkach s predajom na verejne prístupné miesto je zakátzan!, predaj alkoholic[fch

napojgy v spotrebitefskom balení a podávanie alkoholickych nápojov v čase od 05"" hodiny

do 03uu hodiny nasledujriceho dřa.

Podl'a vyššie citovaného ust. s 2 ods. 4 zákona o ochrane pred zneužívaním

alkoholickych nápojov obce mÓžu obmedzit' alebo zakázat, predaj, podávanie alebo poŽívanie

alkoholickych nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo

na inych verejne prístupnych miestach.

Citované ustanovenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholickych nápojov

presne vymedzuje typ predajnych zariadení, ktoqich sa mÓŽe tykat'obmedzenie alebo zákaz

predaja, podávania alebo poŽívania alkoholick1fch nápojov.

Zariaďenia spoločného stravovania podl'a $ 26 ods. I zákona č, 35512007 Z. z. o

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o Zmene a doplnení niektorych zákonov

v znení neskorších predpisov s zariadenia, ktoré poslqltujti stravovacie služby spojené s

vyrobou, prípravou a podávaním polrrmot, alebo nápojov na pracoviskach, v školslqlch

iariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevddzknch verejného

stravovania, v stánkoch s rychlym občers\ením a v inych zariadeniach .' ambulantnym

predajom polcrmov a nápojov a na zotavovacích a inych hromadnych podujatiach.

Predajne potravín podfa $ 45 ods. 1 oznámenia Ministerstva pÓdohospodárstva

Slovenskej rěpubíity u Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19511996 Z. z. sti

trvalé zariadenia, ktoré Sa zriad'ujťt najmci ako obchodné domy, samoobslužné nákupné

strediská, predajne s rozličnym tovarom a špecializované predajne, ako sti predajne mcisa,

predajne lahÓdok, culcrárenské predajne a iné.

obce nie s splnomocnené na určenie zákazu predaja a podávania alkoholickych

nápojov aj v in;ich piedajnych zariadeniach, neŽ tych, ktoré určuje $ 2 ods. 4 zákona

o ochrane pred zneuŽivaním alkoholickych nápojov a nie sťr splnomocnené ani na vytváranie

novych pojmov (stánky, kiosky, pevné prevádzky).

Ust. $ 2 ods. 1 napadnutého VZN je zároveř nevykonatefné, pretoŽe VZN neurčuje,

čo konkrétne treba .o,.,*i.t'pod stánkom, kioskom alebo pevnou prevádzkou a zd}raziujem,

Že miestne zastupiteťstvo na definíciu t;fchto pojmov vo VZN ani nie je oprávnené. Aj z toho

dÓvodu je možné obmedzit' alebo zakázď predaj, podávanie alebo poŽivanie alkoholickych

nápojov len na tych miestach a v |ich typoch predajnychzariadení, ktoré určuje zákon.

6
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V $ 2 ods.3 napadnutého VZN je určené,Žezátkazpodťa odseku I a2 sa nevzt'ahuje

na verejne prístupné miesto' na ktorom je so stihlasom hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislavy alebo so srihlasom mestskej časti
a/ zriadené exteriérové sedenie zariadenia spoločného stravovania s obsluhou,
bl organizované kultrirne podujatie alebo príIežitostny trh s povolenym predajom

alkoholickych nápojov, okrem hťadiska, priestoru pod pÓdiom apÓdia aareáIi prírodného

kripaliska,,Kuch ajda" .

Určenie, že zákaz predaja a podávania ($ 2 ods. 1 napadnutého VZN) a zákaz

poŽívania alkoholick;fch nápojov ($ 2 ods. 2 napadnutého VZN) sa nevzt,ahuje na miesta

apodujatiaurčenév $ 2 ods.3 písm. a/,bl napadnutéhoVZN, jevrozpore s $ 2 ods.4 zákona

o ochrane pred zneuživaním alkoholickych nápojov, aj v rozpore S $ 2 ods. 1 bodmi 4. a5

tohto zákona.

Ak obce na základe zákonného splnomocnenia stanovia obmedzenia alebo zákazy,

nemÓžu z nich zárove stanovovat' vynimky.

Takéto zmocnenie pre obce nevyplyva z ust. $ 2 ods. 4 zákona o ochrane pred

zneuŽívaním alkoholickych nápojov. ani z ust. $ 4 ods. 3 písm. n/ zákona o obecnom zriadení.

Podfa $ 4 ods. 3 písm. n/ zákona o obecnom zriadení obec pri vykone Samosprávy

zabezpečuje verejny poriadok v obci,, nariadením mÓže ustanovit, činnosti, ktorych

vykonávanie k'zakLzané. alebo obmedzené na určity čas alebo no určitom mieste,

Na obce nebolo prenesené oprávnenie stanovovat' vynimky zo všeobecnych zákazov a

obmedzení určenych v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholick;ich nápojov,

predovšetk;fm v $ 2 ods. l .

Podl'a $ 2 ods. I zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholickych nápojov zakazuje

sa
ď pred vat, alebo podtÍvat, alkoholické ntÍpoje alebo inak umožřovat, ich požívanie

]. osobám mladším ako ] 8 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvnenym alkoholom,
3, v zdravotníclrych zariadeniach s vynimkou kupeťnych liečební pre dospelych,

4. na zhromaždeniach a verejnllch kulttirnych podujatiach s v!,nimkou piva a vínA,

5. na verejn!,ch kult rnych podujatiach určenych pre osoby mladšie ako 18 rokov,

b/ podávat'alkoholické nápoje alebo inak umožúovat,ich bezprostredné požitie vodičom,

c/ vstupovat, do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvnenym

akohoíom, ak ohrozujti alebo mÓžu ohrozit, bezpečnost' alebo plynulost' dopravnej premá,l,y

alebo prepravy, verejny poriadok alebo vzbudzujit verejn.é pohoršenie,

Pod verejn1imi kultťrrnymi podujatiami sa nedá rozumieť nič iné, ako organizované

kultrirne podujati., nu ktoré sa podlb $ 2 ods. 3 písm. b/ napadnutého VZN vzt,ahuje vynimka

zo zákazu predaja, podávania ipožívania alkoholickych nápojov. Určenie takejto v;fnimky je

v rozpore so zákonom.

V $ 3 ods. 1 napadnutého VZN je určené, že fyzická osoba, ktorá poruší toto

nariadenie, doprišt'a sa priestupku proti verejnému poriadku podťa s 48 zákona Slovenskej
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náro.dnej rady č,.37211990 Z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zaktory jej moŽno

uloŽiť pokutu v blokovom konaní do 33 eur.

Toto ustanovenie napadnutého VZN je u rozpore s $ 2 ods. 1, $ a8 a $ 52 ods. 1

zákona o priestupkoch.

Podfa $ 2 ods. I zákona o priestupkoch priestupkom je zavinené konanie, ktoré

porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok v!,slovne označené v tomto

alebo v inom zdkone, ak nejde o iny správny detikt postihnutel'ny podťa osobitnych právnych

predpisov, alebo o trestny čin.

Podťa $ 48 zákona o priestupkoch priestupkom proti verejnému poriadku je

porušenie aj in!,ch povinností než uvedenltch v s 47, ak s ustanovené všeobecne závciznymi
^právnymi 

predpism_i, vrátane všeobecne z vciznllch nariadení obcí a všeobecne závc)znych-vyhtášok 
miesinych orgánov štátnej správy, ak sa tak m konaním ohrozí alebo naruší

vereinfl poriadok. Za tento priestupok možno uložit' pokutu do 3 3 eur.

Podfa $ 52 ods. I zákona o priestupkoch priestuplry prejedndvajti obvodné urady, ak

zákon neustanovuje inak.

Pod1'a $ 86 písm. bl zákona o priestupkoch v blokovom konaní mÓžu prejednávat'obce

priestupky proti ierejnému poriadku podťa $ 47 a 48, priestuplry proti občianskemu
-spolun.až.íviniu 

podťa s 49, priestuplcy proti majetku podl'a $ 50, ako aj priestuplql proti

poriaclkuv spráievykonávanej obcou ( s 21 ods. 1, s 24 ods. ] písm. c/, s 26 ods. ], s 27 ods.
^ tpísm.b / , i 30ods . ] , s32ods , ] , $ J4ods , ] , $ J5ods , ] , s45a46 )ap r i e s tup l r ypo rušen i a

všeobecne zavazného nariadenia obce'

Ty-, Že miestne zastupitel'stvo v $ 3 ods. 1 napadnutého VZN určilo' že ťyzická

osoba. ktorá poruší toto nariadenie, sa dop št'a priestupku podl'a s 48 zákona o priestupkoch,

v citovanom ustanovení VZN bola neprípustnym spÓsobom zmenená skutková podstata

priestupku proti verejnému poriadku podťa $ 48 zákona o priestupkoch.

Úp,ava postihov ania priestupkov vo všeobecne záváznych nariadeniach, pokiať sa

preberá doslouía citácia zákonnych ustanovení, je síce nadbyočná, ale toto samo o sebe nie

je v rozpore So zákonom. Ak však obce vo všeobecne záváznych nariadeniach definujťr

],nové.. priestupky a zároveri určujri , Že priestupok je moŽné prejednat' len niektorym zo

spÓsobov' určen1ich v zákone o priestupkoch, toto už porušenímzákona je.

Miestne zastupiteťstvo v $ 3 ods. 1 napadnutého VZN vytvorilo ,,novli.. skutkovri

podstatu priestupku. Napadnuté ustanovenie VZN nezbdpovedá zákonnému zneniu $ 48

,ákonu o priestupkoch á obce v oblasti priestupkového práva nemajťr zákonom zveren

normotvornri p,ďuo-o.. Miestne zastupitéťstvo nie je oprávnené určovat,, aké konanie je

priestupkom. Žakonne znaky priestupkov, t. j. ktoré konanie je priestupkom, určuje len zákon.

Citované ustanovenie napadnutého VZN zároveĎ,navodzuje dojem, že priestupok proti

verejnému poriadku podťa $ +s zákona o priestupkoch moŽno prejednať len v blokovom

konaní obcou. To nezodpoveáá ust. $ 52 ods. I zákonao priestupkoch, pretože tieto

,T
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priestupky, ak nie sťr prejednané v blokovom konaní, prejednávajťr v riadnom priestupkovom

konaní obvodné rirady.

V s 3 ods. 2 napadnutého VZN je uvedené, že právnickej osobe alebo fyzickej osobe

oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie , m6že starosta uložit' pokutu do

6 638 e podra. $ 28 ods. 2 písm. bl ,ákonu Slovenskej národnej rady č. 37711990 Zb.

o hlavnom meste Slou.''.kej republiky Bratislave v Znení neskorších predpisov.

V s 3 ods. 3 napadnutého VZN je uvedené, že pokutu podťa odseku 2 moŽno uložit'

do 2 mesiacov odo dřa, kedy sa starosta ďozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskÓr

ao j"a,-'.r'o .r.u od spáchu.'iu konania opodstatĎujriceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pok t

* p"'t"p':e podťa všeobecnych predpisov o správnom konaní.

V $ 3 ods. 4 napadnutého VZN je určené, Že vynos z pokťrt podťa ods. 2 je príjmom

mestskej časti.

Podfa $ 28 ods. 2 písm. bl zákona o hlavnom meste SR Bratislave v zneni platnom

aťrčinnom do 30.11.2012 starosta mÓže uložit'právnickej osobe pokutu do 6638 eur, ak

právnická ,-uo poruší t,šeobecne závcizné nariadenie mestske; časti.

Pod1'a $ 28 ods. 2 písm. bl zákona o hlavnom meste SR Bratislave v znení platnom

a činno m oaísz.zolz mestsktÍ čast' mÓže právnickej osobe alebo-flzickq, osobe opráynene.i

na podnikanie uložit'pokutu do 6 638 eur, ak právnicka osoba alebo fyzicka osoba oprávnená

", 
p,d"lt*nig porušivšeobecne závdzné nariadcnie ruestskej časti'

Podťa $ 28 ods. 3 zákonao hlar.nom meste SR Bratislave v znení platnom a ťrčinnom

do 30.11'201ď pokuta je príjmom rozpočttt Bratislavy, ak ju utožil primátor, alebo rozpočtu

mestskej časti, ak.iu uložil starosta,

Podťa $ 28 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislave v znení platnom a ričinnom

od, I.I2.2OI2 v nos pokuty je príjmom rozpočtu Bratislavy, ak ju uložila Bratislava, alebo

rozpočtu mestskej časti, ak.iu uložila mestská čast,,

Podfa $ 28 ods. 4 zákona o hlavnom meste SR Bratislave v znení platnom a ričinnom

ďo 3O.I|,20I2 pokutu podl,a odsekov ] a 2 možno uložit'do 2 mesiacov odo d a, kedy sa

primáto,, ,,,p.^starostá dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskÓr do jedného roka

od spáchania konania opodstatžtujticeho uložbnie pokuty, Pri ukladaní pok t sa postupu.ie

oodio,š,,bu,,ú,h,,,d,i'o, o,o,á,,o* k,,,,í.

Podfa $ 28 ods. 4 zákona o hlavnom meste SR Ěratislave v znení platnom a ričinnom

od I.I2.20t2 pokutu možno uložit' do jedného roka odo dŤta, ked' sa Bratislava, resp. mestská

čast, dozvedela o tom, kto sa konania podl,a odsekov ] a 2 dopustil, najneskÓr však do troch

rokov od porušenia nariadenia alebi nesplnenia povinnosti podl'a odseku l písm. b/ alebo

odseku 2 písm, c/. Pri ukladaní pohit sa prihliada najmcj na závažnost,, spÓsob, čas trvania a

nástedlry protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzt,ahuje všeobecni;

predpis o sprdvnom konaní.

r
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Úp'ava obsiahnutá v $ 3 ods. 2 až ods. 4 napadnutého VZN nezodpovedá ust. $ 28

ods. 2 písm. b/ a ust. $ 28 ods. 3, 4 zákona o hlavnom meste SR Bratislave v znení platnom

aričinnbm ďo 30.It.20L2 a je v rozpore s citovanymi ustanoveniami $ 28 ods. 2 písm. b/,

ods. 3, ods. 4 zákona o hlavnom meste SR Bratislave v znení platnom a ričinnom od

r . r2 .2012.

Podťa vyššie citovaného ust. $ 6 ods. I zákona o obecnom zriadení, ktoré sa v spojení

s $ 29 zákona o hlavnom meste SR Bratislave vzt'ahuje aj na hlavné mesto Slovenskej

re|ubliky Bratislavu, všeobec ne závázné nariadenie vo veciach irzemnej samosprávy nesmie

byt' v rozpore so zákonmi, čím Sa myslí s platnymi a ričinn;fmi zákonmi. Všeobecne

záv.áznym nariadením ani v samosprávnej pÓsobnosti obce nemoŽno upravovať ,,miestne
záIežiÍosti.. v rozpore s existuj cou zákonnou ripravou.

obdobne ako pri $ 3 ods. 1 napadnutého VZN, aj v $ 3 ods. 2 napadnutého VZN je

vytvorená nová skutková podstata správneho deliktu, ktorir zákon o hlavnom meste SR

Bratis1ave nepozná. V $ 3 ods. 2 napadnutého VZN nebolo použité doslovné znenie ust. $ 28

ods. 2 písm. bl zákona o hlavnom meste SR Bratislave v znení platnom a ťrčinnom V čase

schválenia všeobecne závázného nariadenia, a preto ust. $ 3 ods. 2 napadnutého VZN je

nezákonné.

To, že vynos Z pokťrt za správne delikty je príjmom mestskej časti ($ 3 ods. 4

napadnutého VZN), neustanovoval zákon o hlavnom meste SR Bratislave v $ 28 ods. 3 ani

v ineni platnom a ričinnom do 3O.II,20I2 a takto formulované ustanovenie všeobecne

závázného nariadenia nekorešponduje s ust. $ 28 ods. 3 zákana o hlavnom meste SR

Bratislave ani v platnom znení(v znení zákonač,37Il20I2Z, z. s ťrčinnosťou od 1 .I2,20I2).

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti, ustanovenia $ 1, $ 2 ods. 1, ods. 3

a $ 3 VZN MČ Bratislava - Nové Mesto č,4l2O09 z20,10.2009 o riprave podmienok predaja

apožívania alkoholickych nápojov na verejne prístupnych miestach na uzemí MC Bratislava
- Nové Mesto v znení zmienadoplnkov vykonanych VZN MČ Bratislava - Nové Mesto č.

2l2OI2 zo I7,4.2OI2 navrhujem zrušit', prípadne vzhťadom k tomu, Že porušenie zákonov sa

tyka podstatnej časti napadnutého VZN, bez ktoqi'ch ustanovení by VZN stratilo sledovany

ť,č.l, navrhujetn nahradiť napadnuté VZN novym všeobecne záváznym nariadením' ktoré

bude v sťrlade so zákonom.

Podťa $ 22 ods. 1 písm. ď bodu 2, zákona č, I53l200I Z. z. o prokuratrire v znení

neskorších prďpiso, p,,iurátor je oprávneny podat, protest proti všeobecne závcjznému

právnemu preiprsu iydanému o,gi,,* verejnej správy, a to všeobecne závciznému

nariadeniu zemnej samosprávy, ktor m bol porušen z kon alebo iny všeobecne závcizny

právny predpis.

Podťa $ 6 ods. 1 písm. bl zákona č. 153l2OO1, Z, z, o prokurature v znení neskorších

predpiso v nadiiadeny prokurátor je oprávneny vykonat' kony podriadeného prokurátora'

V zmysle $ 25 ods. 2 zákona ě. I53l2O0l Z. z. o prokuratrire v znení neskorších

predpisov, Miestne zastupiteťstvo MČ Bratislava Nové Mesto je povinné o proteste

prokurát ora rozhodnrit' do 30 dní od doručenia protestu a ak protestu prokurátora vyhovie,

lehota na zrušenie napadnut1ich ustanovení VZN, resp. na nahradenie tohto všeobecne

/,J



závázného nariadenia
č. I53l200I Z, Z. o
doručenia protestu.
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novym všeobecne záváznym nariadením, je
prokuratrire v znení neskorších predpisov

podl'a $ 25 ods. 3 zákona
najneskÓr do 90 dní od
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Mg.. Helga Sufliarska
prokurátorka kraj skej prokuratriry
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