
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september  2010 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 07. septembra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 14. septembra 2010 
 
 

N á v r h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2010 zo 14. 

septembra 2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto – protest prokurátora  

______________________________________________________________ 
 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 

a) vyhovieť protestu prokurátora, 
b) prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. .../2010 podľa predloženého 
návrhu. 

 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- protest prokurátora 
- VZN č. 1/2003 
- dôvodovú správu 

 



 
Návrh uznesenia 

 
 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A:   v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, účinnom od 01. 
septembra 2003, 
 
 
B:   s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2010 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 01. 
novembra 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
Dňa 24.08.2010 bol doručený protest prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 
účinnom od 01. septembra 2003, číslo konania Pd 88/10-6, ktorý je súčasťou materiálu. 
Po oboznámení sa s protestom možno konštatovať, že v § 4 ods. 1 všeobecne záväzného 
nariadenia boli uvedené ustanovenia nad rámec zákona („s výnimkou miest, ktoré určuje 
starosta“). 
Zrušením zákona č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov už § 7 
všeobecne záväzného nariadenia nemá opodstatnenie. § 9 Sankcie všeobecne záväzného 
nariadenia opisované zo zákona nemá opodstatnenie vo všeobecne záväznom nariadení. 
Na základe uvedeného navrhujeme, aby ste protestu prokurátora podľa § 25 ods. 2 a 3 zákona č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vyhoveli a takto upravené nové 
všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 01. novembra 2010 prijali. 
 
 


