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Zákaz predaja alkoholických nápojov vo vymedzenom území mestskej časti dňa 08.05.2022
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, zastúpená starostom, v súlade s ustanovením § 17 ods. 9
zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ustanovením § 2 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, článkom 34 ods.
3 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov
zakazuje
v termíne od 12.00 hod. dňa 08. mája 2022 do 05.00 hod. dňa 09. mája 2022
predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov, t. z. liehovín, destilátov, vína, piva a iných
nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu
v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných
miestach v blízkosti Národného futbalového štadióna, vo vymedzenom území mestskej časti BratislavaNové Mesto ohraničenom ulicami Tomášikova (obojstranne) od Vajnorskej po Trnavskú cestu,
Trnavská cesta od križovatky Tomášikova - Trnavská cesta po Trnavské mýto (vrátane),
z Trnavského mýta po Vajnorskej ulici po križovatku Vajnorská – Tomášikova a v priestoroch
Národného futbalového štadióna Tehelné pole,
a to z týchto dôvodov:
Dňa 03.05.2022, listom číslo: KRPZ-BA-OPP-168-013/2022, požiadalo Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Bratislave Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o vydanie predmetného zákazu
v súvislosti s konaním finálového zápasu Slovenského pohára vo futbale, ktorý sa uskutoční medzi
mužstvami Slovan Bratislava a Spartak Trnava na Národnom futbalovom štadióne na ulici Viktora
Tegelhoffa 4.
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave zdôvodnilo svoju žiadosť tým, že športové
podujatie je v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov označené ako rizikové podujatie. Vzhľadom na predchádzajúce negatívne
skúsenosti pri ochrane verejného poriadku počas stretnutí uvedených mužstiev, rivalitu týchto mužstiev
a fanúšikov, taktiež z doposiaľ získaných informácií k nadchádzajúcemu športovému podujatiu vzniká
dôvodná obava, že by mohlo prísť k násilnému stretu fanúšikov resp. radikálnych a extrémistických skupín
podporujúcich jednotlivé futbalové kluby, a tým k páchaniu výtržnosti, ohrozeniu zdravia a majetku osôb
a v neposlednom rade k narušeniu verejného poriadku.
Podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov na podujatí, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť
alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov
v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť
alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj
na iných verejne prístupných miestach.
Podľa čl. 34 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov
mestská časť môže obmedziť alebo zakázať na území mestskej časti alebo v určitých častiach územia
mestskej časti v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov
v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných
miestach, a to nad rámec obmedzenia alebo zákazu určeného hlavným mestom.
Na základe žiadosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a vzhľadom na potrebu
zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnostnej situácie a ochrany osôb z hľadiska ich zdravia a majetku,
mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydala predmetný zákaz v súlade so záujmami a potrebami mestskej
časti a jej obyvateľov.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
Rozdeľovník:
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy
Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy, Expozitúra Bratislava III - Nové Mesto
Slovenský futbalový zväz – organizátor podujatia
ŠK SLOVAN facility services s.r.o.
Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania a predajní potravín v lokalite
vymedzenej ulicami v zmysle tohto zákazu
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