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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 
 
 
A. Súhlasí 
 
s návrhom dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy týkajúceho sa rozdelenia pôsobnosti 
v oblasti veterinárnej starostlivosti medzi hlavné mesto SR Bratislavy a mestské časti 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
B. Odporúča 
 
Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi 
 
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

T: ihneď po podpise uznesenia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
Dňa 8.11.2012 bol na Mestskú časť Bratislava – Ružinov doručený návrh dodatku Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy týkajúceho sa rozdelenia pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti 
medzi hlavné mesto SR Bratislavy a mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
V súčasnosti sú pôsobnosti rozdelené nasledovne: 

1. Bratislava má v pôsobnosti možnosť zriaďovať, prevádzkovať alebo podieľať sa na 
prevádzke vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá. 

2. Mestské časti majú v pôsobnosti možnosť podieľať sa na prevádzke vhodného počtu 
útulkov a karantén pre zvieratá (finančne).  

 
Na financovaní služieb veterinárnej asanácie sa spolupodieľajú v pomere 50% hlavné mesto a 
50% mestské časti na základe Zmluvy o združení č.1/1996 zo dňa 1.10.1996. 
Odchyt túlavých zvierat sa realizuje na základe objednávky hlavného mesta, pracovníkov 
mestských častí alebo obyvateľov. Službu zabezpečuje občianske združenie Sloboda zvierat. 
 
I.  
S účinnosťou od 1.11.2011 v zmysle zákona č.342/2011 Z.z. sa obciam podľa §22 ods. 7 
uložilo zriaďovať, prevádzkovať a podieľať sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá. 
Táto zmena je upravená v predloženom návrhu dodatku v čl.43 ods.2 písm.b) a v čl. 44 ods. 1 
písm b).  
Navrhuje sa, aby sa mestská časť spolupodieľala na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá 
na území hlavného mesta, či už útulku zriadeného a prevádzkovaného hlavným mestom, 
alebo útulku zriadeného a prevádzkovaného inou právnickou osobou. Hlavnému mestu 
zostáva povinnosť zriaďovať a prevádzkovať útulok a karanténu pre zvieratá a spolupodieľať 
sa s mestskými časťami na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá. 
 
 
II.  
V §22 ods.8 cit. zákona pribudla obciam povinnosť zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na 
území obce, ktorá je v návrhu Štatútu doplnená v čl.43 odsek 2 písm. c). 
V čl. 44 ods.1 písm. c) sa mestská časť bude podieľať na zabezpečení odchytu túlavých 
zvierat na jej území. 
 
 
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Ružinov navrhujeme vysloviť k návrhu dodatku 
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy týkajúceho sa rozdelenia pôsobnosti v oblasti veterinárnej 
starostlivosti medzi hlavné mesto SR Bratislavy a mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy 
súhlas bez pripomienok. 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 3.12.2012 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu 
„Návrh dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti 
v oblasti veterinárnej starostlivosti “. 
 
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 
3.12.2012 prijala nasledovné stanovisko: 
 

A) berie predkladaný materiál na vedomie. 
 
 

 
 
 

 
 
        Mgr. Boris Cehlárik v.r. 

   predseda komisie 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
              
Zapísala: Mgr. A Szökeová 
         tajomníčka  





4. rozvíjaní   fyzickej   zdatnosti   členov   miestneho   hasičského  zboru   prostredníctvom 
taktických cvičení a previerok fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti, 

5. zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia miestneho hasičského zboru, 
6. výbere odborne spôsobilých osôb do funkcie veliteľa miestneho hasičského zboru a 

preventivárov požiarnej ochrany mestskej časti, 
7. plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. 

ČI. 41 Pôsobnosti hlavného mesta v oblasti 
územného plánovania a stavebného poriadku 

Hlavné mesto podľa osobitného predpisu76) 

a) zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, 

b) obstaráva územnoplánovacie podklady podľa § 3 písm. a) až c), 

c) na základe poverenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky môže 
obstarať niektoré územno-technické podklady, 

d) je orgánom územného plánovania, 

e) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu hlavného mesta a zón a jej záväzné 
časti vyhlasuje nariadením hlavného mesta, 

f) aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu hlavného mesta a vybraných zón, 

g) je dotknutým orgánom. 

ČI. 42 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti 
územného plánovania a stavebného poriadku 

Mestská Časť podľa osobitného predpisu77) 

a) zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, 

b) obstaráva územnoplánovacie podklady podľa § 3 písm. a) a b), 

c) vykonáva činnosť orgánu územného plánovania v rozsahu podľa písmena d), 

d) obstaráva a schvaľuje po dohode s hlavným mestom územnoplánovaciu dokumentáciu zón 
a jej záväzné časti vyhlasuje nariadením mestskej časti, 

e) aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón. 

ČI. 43 Pôsobnosti hlavného mesta v oblasti 
životného prostredia a odpadového hospodárstva 

(1) Hlavné mesto je účastníkom integrovaného povoľovania podľa osobitného predpisu,78) ak 
povoľovaná prevádzka je umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má 
byť umiestnená na území hlavného mesta. 

(2) Hlavné mesto podľa osobitného predpisu79) 

a) je povinné poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti súčinnosť orgánom veterinárnej správy pri 
opatreniach na obmedzenie uvádzania zvierat na trh, pri premiestňovaní zvierat, pri zabránení 
šíreniu nákazlivých chorôb zvierat alebo iného faktora, ktorý môže predstavovať vážne 

76) § 2a ods. 1, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 7 ods. 3, § 16 odá. 2, § 18 ods. 4, § 26 ods. 3, § 27 ods. 3, 
§ 30 a § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 2b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. n) § 2a ods. 1, § 4 ods. 2, § 5 ods. 2, § 16 ods. 2, § 18 ods. 4, § 26 

ods. 3, § 27 ods. 3 a § 30 zákona 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 7B) § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 24572003 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2005 Z. z. 

79) § 16 ods. 7 a § 22 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 
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nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ochranu zvierat alebo zdravie ľudí, a pri vykonávaní 
opatrení podľa tohto zákona, ak o to orgán veterinárnej správy, veterinárny inšpektor alebo 
úradný veterinárny lekár požiada, 

b) môže zriaďovať, prevádzkovať ajefeo podieľať sa na prevádzke vhodného počtu útulkov a 
karantén pre zvieratá. 

(3) Hlavné mesto podľa osobitného predpisu80) 

a) nariadením hlavného mesta ustanoví podrobnosti o vodení psa, 

b) ukladá pokuty za priestupky podľa § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b); výnos pokút je 
príjmom rozpočtu hlavného mesta. 

 

(4) Hlavné mesto plní úlohy dotknutej obce pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
podľa osobitného predpisu.81) 

(5) Hlavné mesto podľa osobitného predpisu82) 
 

a) je povinné zaraďovať komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)], 

b) je povinné zhromažďovať komunálne odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť 
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) je povinné zhromažďovať oddelene nebezpečné komunálne odpady podľa ich druhov, 
označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými 
predpismi, 

d) je povinné zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
zhodnotenie inému, 

e) je povinné zabezpečovať zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov, ak nieje možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie, 

f) je povinné odovzdať komunálne odpady a drobné stavebné odpady len osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie samo, 

g) je povinné viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a 
o ich zhodnotení a zneškodnení, 

h) je povinné ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou 
štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie, 

i) je povinné umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) prístup do 
stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ích vyžiadanie predložiť 
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým 
hospodárstvom, 

j) je povinné predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi, 

k) je povinné vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve (§ 73), 

I) je povinné zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime 
aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa štvrtej časti tohto zákona, 

m)   je povinné zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu, 

^ § 4 ods. 5, § 7 ods. 1 písm. b) a § 7 ods. 2 pism. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov. T Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
V znení neskorších predpisov. ^ § 18 ods. 10, § 19 ods. 1 a 2, § 39, § 51 ods. 4 a § 53 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



n) je povinné na žiadosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, krajského úradu 
životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia alebo nimi poverenej osoby 
bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu, 

o) je povinné vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva hlavného 
mesta, 

p) je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber a 
prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území na účely ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, vrátane zabezpečenia zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v hlavnom meste a zabezpečenia 
priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci 
separovaného zberu, 

q) zabezpečuje nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín 
a so zmesovým komunálnym odpadom, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom 
škodlivín a drobných stavebných odpadov, 

r) upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
a elektroodpadmi z domácností nariadením hlavného mesta, 

s) uzatvára zmluvy na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov, 

t) je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného 
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta, potrebné informácie, 

u) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu umiestneného na území v správe hlavného mesta v rozpore s týmto zákonom, ak sa 
podľa § 18 ods. 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v 
rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa § 18 ods. 8 nepreukáže niektorá zo 
skutočností uvedená v § 18 ods. 8 písm. a) až c)t 

v) je povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných 
odpadov, 

w) je povinné umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jeho území systém 
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť mu v rozsahu potrebnom na tento 
účel užívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov, 

x) je povinné zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom, z miestnej komunikácie 
I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest l. až III. triedy alebo verejného priestranstva vo 
vlastníctve hlavného mesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo 
narušuje estetický vzhľad hlavného mesta, či osobitne chránenej Časti prírody a krajiny, ak si 
túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko 
určené obvodným úradom životného prostredia. 

(6) Hlavné mesto 

a) zabezpečuje správu Horského parku, 

b) metodicky usmerňuje a v spolupráci s mestskou Časťou zabezpečuje a realizuje koncepciu 
starostlivosti o verejnú a cestnú zeleň, tvorbu novej zelene, revitalizáciu existujúcich plôch 
zelene, cestnej zelene a stromoradí na území hlavného mesta, 

c) vedie celomestskú evidenciu plôch verejnej a cestnej zelene v jednotnom informačnon 
systéme hlavného mesta, 

d) vedie evidenciu rozhodnutí o výruboch a náhradných výsadbách drevín vydaných mestskoi 
časťou [či. 69 ods. 2 pism. c)], 

e) zabezpečuje a aktualizuje informačný systém všetkých zložiek životného prostredia, informuj 
verejnosť o stave životného prostredia v hlavnom meste, 



f) zabezpečuje správu všetkých plôch verejnej zelene, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta 
nezverené mestským častiam prostredníctvom oprávnenej osoby alebo organizácie zriadenej 
hlavným mestom. 

ČI. 44 -Pôsobnosti mestskej Časti v oblasti 
životného prostredia a odpadového hospodárstva 

(1) Mestská časť podľa osobitného predpisu79) 

a) je povinná poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti súčinnosť orgánom veterinárnej správy pri 
opatreniach na obmedzenie uvádzania zvierat na trh, pri premiestňovaní zvierat, pri zabránení 
šíreniu nákazlivých chorôb zvierat alebo iného faktora, ktorý môže predstavovať vážne 
nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ochranu zvierat alebo zdravie ľudí, a pri vykonávaní 
opatrení podľa tohto zákona, ak o to orgán veterinárnej správy, veterinárny inšpektor alebo 
úradný veterinárny lekár požiada, 

b) môžerša podieľať na prevádzke vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá. 

(2) Mestská časť podľa osobitného predpisu83) 

a) vedie evidenciu psov nachádzajúcich sa na území mestskej časti, údaje z tejto evidencie a 
zmeny údajov v evidencii ohlasuje mesačne mestskej polícii, 

b) vydáva držiteľovi psa evidenčnú známku psa a náhradnú evidenčnú známku psa za úhradu, 
ktorej sumu ustanoví nariadením mestskej Časti, 

c) prijíma oznámenia držiteľa psa a toho, kto psa viedol, o skutočnosti, že pes pohrýzol človeka, 

d) nariadením mestskej časti môže vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup 
so psom zakázaný; miesta viditeľne označí, 

e) umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psov povolený, kontajnery vhodné na 
zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu, 

f) nariadením mestskej časti ustanoví podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, 

g) ukladá pokuty za priestupky podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) a d) a ods. 2 písm. a), c) až e); 
výnos pokút je príjmom rozpočtu mestskej časti. 

(3) Mestská časť podľa osobitného predpisu84) 

a) zabezpečuje verejnoprospešné služby, a to 
1. zber a prepravu objemných odpadov, s vylúčením zmesového komunálneho odpadu, na 

účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zber a prepravu oddelene vytriedených 
odpadov z domácnosti bez obsahu škodlivín a s obsahom škodlivín a drobných 
stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

2. zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov, s vylúčením 
zmesového   komunálneho  odpadu,   ktoré  vznikajú   pri   činnostiach   mestskej   časti 

i  \^ i 
uvedených v či. 29 písm. f) bod 2. a pri údržbe parkov a trhovísk, zber a prepravu kalu zo 

VJ^i í      septikov s výnimkou žúmp, zber, prepravu, zhodnotenie odpadu zo zelene a zhodnotenie Š 

y\ ^      a zneškodnenie odpadu z čistenia kanalizácie prostredníctvom oprávnenej osoby, 

b) plní povinnosti držiteľa odpadu vo vzťahu k odpadu, s ktorým nakladá, 

c) poskytuje informácie hlavnému mestu pre účely vypracovania programu odpadového 
hospodárstva hlavného mesta, evidencie, štatistických zisťovaní a dodržiava schválený 
program odpadového hospodárstva hlavného mesta, 

d) je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného 
odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta, potrebné informácie, 

<D) § 3 ods. 2 a 5, § 4 ods. 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 pism. a), c) a d) a § 7 ods. 2 pism. a), c) až e) zákona 
č. 282/2002 2. z. **) § 18 ods. 10, § 19 ods. 1, § 39, § 51 ods. 4 a § 53 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 

223/2001 2. z. v znení 
neskorších predpisov. 
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