
l) MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAV A - ČUNOVO

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Čunovo
č.1/2013

o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na
území mestskej časti Bratislava - Čunovo

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Čunovo (ďalej len MZ) podľa § 15 ods. 2 písm.
a! zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. 'nl a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, § 2, § 12 zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb vydáva
toto VZN.

Článok I
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je obmedziť a zakázať v určitých hodinách predaj,
podávanie a požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území mestskej
časti Bratislava - Čunovo a tým utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a
práce obyvatel'ov mestskej časti Bratislava - Čunovo, ich ochranou pred zneužívaním
alkoholických nápojov.

Článok II
Základný pojem

Alkoholickými nápojmi sa rozumejú nápoje, ktoré sú uvedené v osobitnom právnom predpise. l

Článok III
Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov

1/ Požívanie alkoholických nápojov mimo zariadení na to určených, prevádzkovo a priestorovo
prispôsobených, je zakázané nepretržite na uvedených verejných priestranstvách:
a) na detských ihriskách a v ich okolí
b) v parkoch na Hraničiarskej ulici, Petržalskej ulici, v parku pred kostolom a cintorínom, v areáli
zdravotného strediska
2/ zákaz sa nevzťahuje na verejne prístupné miesto, na ktorom je so súhlasom mestskej časti
Bratislava-Čunovo organizované kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom
alkoholických nápojov. l

Článok IV
Sankcie

V prípade porušenia tohto VZN sa postupuje:
podľa § 12 zákona č. 219/1996 Z.z.
v prípade právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie je možné uložiť
pokutu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Výnos z pokút je príjmom mestskej časti Bratislava-Čunovo



Článok V
Kontrola

l. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
- príslušníci mestskej polície
- poverení zamestnanci mestskej časti Bratislava-Čunovo
- poslanci MZ
2. Tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona Č. Č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov

Článok VI
Záverečné ustanovenia

l.Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupitel'stvom mestskej časti Bratislava-Čunovo dňa
31.1.2013, uznesením Č. 216/2013
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 20.2.2013
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Čunovo Č. 5/2010, ktorým sa zakazuje používanie a predaj alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Čunovo.

VZN vyvesené: 04.02.2013
VZN zvesené: 19.02.2013

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".


