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Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava - Ružinov  
po prerokovaní materiálu: 

A.                                            b e r i e   na   v e d o m i e   

protest prokurátora pod �íslom Pd 35/15/1102-8 zo d�a 01.07.2015 proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 2/2003 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej �asti zo d�a 24. júna 2003, 

B.                                            v y h o v u j e   

protestu prokurátora pod �íslom Pd 35/15/1102-8 zo d�a 01.07.2015 proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 2/2003 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej �asti zo d�a 24. júna 2003. 
  

T: 22.09.2015 
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Dôvodová správa 

Mestskej �asti Bratislava – Ružinov bol d�a 08.07.2015 z Okresnej prokuratúry 
Bratislava II (�alej len „okresná prokuratúra“) doru�ený protest prokurátora pod �íslom  
Pd 35/15/1102-8 datovaný d�a 01.07.2015 (�alej len „protest prokurátora“) proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 2/2003 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej �asti zo d�a 24.06.2003 (�alej len „VZN 
�. 2/2003“).  

V uvedenom proteste prokurátora sa namietla tá skuto�nos�, že v úvodnej �asti VZN 
�. 2/2003 nemá by� dostato�ným spôsobom konkretizované ustanovenie § 6 zákona 
�. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon 
o obecnom zriadení“) �i tu ide o vec územnej samosprávy (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona 
o obecnom zriadení) alebo o vec pri ktorej obec plní úlohy štátnej správy (ustanovenie § 6 
ods. 2 zákona o obecnom zriadení). �alej okresná prokuratúra podotkla, že VZN �. 2/2003 
možno ozna�i� za prepis zákonnej úpravy.  

 Vo VZN �. 2/2003 sa nejednotne používajú pojmy „úrad“ (napríklad v ustanovení § 3 
ods. 1, ods. 3, ods. 6, ods. 7, ods. 10 a ods. 12) a „obec“ (napríklad v ustanovení § 3 ods. 4). 
Od 01. apríla 2010 však Miestny úrad nie je orgánom obce, respektíve nemá postavenie 
výkonného orgánu Mestskej �asti Bratislava – Ružinov, ale zabezpe�ujú sa ním len 
organiza�né a administratívne veci Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – 
Ružinov (�alej len „miestne zastupite�stvo“), starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym 
zastupite�stvom.     

Ustanovenie 1 ods. 1 VZN �. 2/2003 má upravova� aj iné podmienky držania psov, 
ako tie, ktoré sú vymedzené v zákone �. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon �. 282/2002 Z. z.“). 
Okresná prokuratúra toto ustanovenie navrhuje da� do súladu so zákonným splnomocnením.   

Ke�že ustanovenie § 1 ods. 2 VZN �. 2/2003 má pod�a okresnej prokuratúry 
predstavova� prepis zákonnej úpravy zakotvenej v ustanovení § 1 ods. 2 zákona �. 282/2002 
Z. z., tak sa toto navrhuje vypusti�. 

Nako�ko celé znenie ustanovenia § 2 VZN �. 2/2003 definuje základné pojmy, ktoré 
sú prepisom zákonnej úpravy, tak okresná prokuratúra ho navrhuje celé vypusti�. 

Pri ustanoveniach § 3 VZN �. 2/2003 okresná prokuratúra odporú�a ponecha� len to 
ustanovenie, kde si Mestská �as� Bratislava – Ružinov upraví výlu�ne sumu úhrady za 
náhradnú známku, ktorá je limitovaná zákonnou výškou 3,5 eur. V súvislosti s týmto vytkla 
Mestskej �asti Bratislava – Ružinov aj tú skuto�nos�, že pri ustanovení § 3 ods. 5 VZN  
�. 2/2003 mala upravi� povinnos� nad zákonný rámec ke� stanovila, aby bola eviden�ná 
známka vidite�ne umiestnená na obojku psa.  

V ustanovení § 3 ods. 9 VZN �. 2/2003 okresná prokuratúra �alej poukázala na to, že 
držite�ovi psa tu bola opätovne nad rámec zákona uložená povinnos� predloži� k oznámeniu 
o úhyne psa potvrdenie preukazujúce prevzatie psa osobou oprávnenou na nakladanie 
s biologickým odpadom.  

Ustanovenia § 3 ods. 10 a ods. 11 VZN �. 2/2003 nespadajú do pôsobnosti Mestskej 
�asti Bratislava – Ružinov ke�že podrobnosti o vodení psov sú v súlade s ustanovením �l. 43 
ods. 3 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy upravené vo 
Všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy �. 6/2003, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy z 11. decembra 2003.  

Pod�a okresnej prokuratúry ustanovenie § 4 ods. 1 VZN �. 2/2003 má by� neur�ité, 
pri�om má spôsobova� nevykonate�nos� VZN �. 2/2003. Táto neur�itos� má spo�íva� najmä 
v absencii definície pojmu „verejné priestranstvo“. Rovnaká situácia má by� aj pri ustanovení 
§ 5 VZN �. 2/2003 kde sa rieši �istenie verejných priestranstiev. 
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Vzh�adom na skuto�nos�, že VZN �. 2/2003 bolo prijaté za ú�elom vykonania zákona 
�. 282/2002 Z. z., tak okresná prokuratúra tu navrhuje problematiku odchytu túlavých psov 
upravených v ustanovení § 6 VZN �. 2/2003 zapracova� do samostatného všeobecne 
záväzného nariadenia. 

Okresná prokuratúra poukázala aj na neaktuálnos� ustanovenia § 8 VZN �. 2/2003 
upravujúceho priestupky.  

Za ú�elom vyhovenia vyššie uvedeného protestu prokurátora sa predloží nový návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. .... /2015 z ............ 
2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej �asti Bratislava – Ružinov 
(�alej len „návrh  VZN“). Tento návrh VZN nahradí doterajšie VZN �. 2/2003. 

 Tento materiál bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupite�stva mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov. 

  

   
  





















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

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 14.09. 2015 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
Komisie   územného   plánovania,  životného prostredia a dopravy k materiálu 
,,Návrh na prerokovanie protestu prokurátora“.   
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa        
14.09. 2015 prijala nasledovné stanovisko: 

 
A) berie materiál na vedomie,  
B) odporúča prerokovať materiál na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, 
C)  navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov protestu prokurátora 

vyhovieť.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
           

 
 
Zapísala:  Ing. arch. Patrícia Rusnáková 
 tajomníčka 
 
 
 

              

PhDr. Patrik Guldan v. r. 
predseda komisie  
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