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1.                                              

Návrh uznesenia 
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 

 
 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ........, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 
2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 
2013 v predloženom znení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

             Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Rača č. ........, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mestskej časti Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013 v predloženom znení s doplnením na všetky 
ulice v mestskej časti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

3. Dôvodová správa  
 
Mestská časť Bratislava-Rača má v súčasnosti platné VZN č. 2/2013 o podmienkach 

držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača zo 14.5.2013 v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013.  

VZN č. 2/2013 bolo prijaté na základe protestu prokurátora č. Pd 193/12-9 zo dňa 
06.03.2013 proti VZN č. 1/2003 o podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Rača v spojení s jeho novelou vykonanou VZN č. 11/2008. Tomuto protestu 
prokurátora bolo uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 
284/14/05/13/P zo dňa 14.05.2013 vyhovené v plnom rozsahu a zároveň ním bolo schválené 
VZN č. 2/2013 (http://www.raca.sk/assets/Uploads/Uznesenia-MZ-04-05-2013.pdf). 

Dňa 09.09.2013 bol mestskej časti Bratislava-Rača doručený nový protest prokurátora 
č. Pd 138/13-13 proti VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území Mestskej časti 
Bratislava-Rača (ďalej len „protest proti VZN“), v ktorom prokurátor napadol: 
a) § 4 a jeho právnu úpravu „sa zakazuje voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na 

celom území mestskej časti, okrem nasledovných lokalít a miest ....“. Prokurátor uvedené 
ustanovenie považoval za rozporné s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. ako 
aj s ustanovením § 5 ods. 2 zákona o podmienkach držania psov, v ktorom je uvedené, že 
obec môže nariadením vymedziť iba miesta, na ktorých je voľný pohyb psa a vstup so 
psom zakázaný, a tieto miesta musí viditeľne označiť. Zákaz voľného pohybu psov na 
celom území mestskej časti s určením výnimky miest a lokalít, na ktorých je voľný pohyb 
psov dovolený, je v rozpore s uvedeným zákonným ustanovením, 

b)  § 5 ods. 1 písm. c) a jeho právnu úpravu, že sa zakazuje vstup so psom na verejné detské 
ihriská, pieskoviská a voľne prístupné športoviská a do priestoru v okruhu 10 m od nich. 
Uvedené ustanovenie prokurátor považoval za nevykonateľné a neurčité vzhľadom na to, 
že je nemysliteľné, aby osoba, čo vedie psa vedela presne určiť koľko je 10 m od miesta 
zákazu, 

c) § 8 Sankcie a jeho právnu úpravu – vymenovanie priestupkov, ktoré môže prejednávať 
mestská časť v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Prokurátor toto ustanovenie 
považoval za nadbytočné.  

Protest prokurátora bol predložený na prerokovanie na Komisiu výstavby, územného 
rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Rača konanú 
dňa 02.10.2013. Komisia prijala odporúčanie, ktorým navrhla MZ nevyhovieť protestu 
prokurátora vo vzťahu k námietkam uvedeným v písm. a), ktoré sa týkali zákazu voľného 
pohybu psov (http://www.raca.sk/assets/Uploads/KVURD-aPVP-.7-2.10.2013.pdf - bod 4).  

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača neakceptoval uznesenie komisie a na 
rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača konané dňa 29.10.2013 pripravil materiál a návrh 
uznesenia, ktorým sa navrhovalo námietkam prokurátora uvedeným v písm. a) a c) vyhovieť a 
námietkam prokurátora uvedeným v písm. b) nevyhovieť. Návrh na vyhovenie aj námietkam 
prokurátora uvedeným v písm. a) bol zdôvodnený tým, že s prihliadnutím na právnu úpravu 
zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov by bolo 
nevyhovenie protestu neobhájiteľné. Zároveň materiál obsahoval upozornenie, že v prípade, 
že by prokurátor využil svoje oprávnenie vyplývajúce z § 250zfa Občianskeho súdneho 
poriadku a podal na súd návrh na vyslovenie nesúladu predmetného VZN so zákonom, je 
takmer isté, že súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi VZN a zákonom č. 282/2002 Z.z. je 
nesúlad (podrobné zdôvodnenie je verejne prístupné na http://www.raca.sk/mestska-
cast/zasadnutia-mz/ - materiály MZ 29.10.2013, bod 11). 
 Na rokovaní MZ MČ Bratislava-Rača k tomuto bodu prebehla diskusia 
(http://www.raca.sk/assets/ZASADNUTIA-MZ/Materily-MZ/Zpisnice/Zapisnica29.pdf - bod 
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11). Následne poslanec Mgr. Michal Drotován predložil poslanecký pozmeňujúci návrh 
uznesenia a navrhol  
a) zmenu bodu a) návrhu uznesenia v tom smere, že MZ MČ Bratislava-Rača nevyhovuje 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry, kde je uvedené, že sa zakazuje voľný pohyb 
psov na verejnom priestranstve na celom území MČ Bratislava-Rača okrem nasledovných 
lokalít a miest, 

b) vypustiť bod d) návrhu uznesenia, v ktorom sa navrhovalo schválenie nového VZN 
o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým by sa VZN 
dalo do súladu so zákonom a zároveň sa zrušilo VZN č. 2/2013. 

Obidva poslanecké pozmeňujúce návrhy boli schválené a následne bolo prijaté 
uznesenie č. UZN 347/29/10/13/P v nasledovnom znení: 
„MZ MČ Bratislava–Rača 
a)                                                                    nevyhovuje 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, Pd 138/13-13 zo dňa 
03.09.2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava–Rača 
č. 2/2013 zo 14.5.2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava–Rača, proti ustanoveniu § 4 VZN č. 2/2013, kde je uvedené, že „sa zakazuje 
voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mestskej časti, okrem 
nasledovných lokalít a miest“, 

b)                                                                    nevyhovuje  
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, Pd 138/13-13 zo dňa 
03.09.2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava–Rača 
č. 2/2013 zo 14.5.2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava–Rača, proti ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia 
Mestskej časti Bratislava–Rača č. 2/2013, kde je uvedené, že sa zakazuje vstup so psom 
na verejné detské ihriská, pieskoviská a voľne prístupné športoviská a do priestoru 
v okruhu 10 m od nich, 

c)                                                                    vyhovuje  
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, Pd 138/13-13 zo dňa 
03.09.2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava–Rača 
č. 2/2013 zo 14.5.2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava–Rača, proti ustanoveniu § 8 Sankcie.“. 
 

Na rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača konané dňa 10.12.2013 bola predložená na 
schválenie novela VZN č. 2/2013, vypracovaná v zmysle vyššie uvedeného uznesenia č. UZN 
347/29/10/13/P, ktorá bola schválená uznesením č. UZN 347/10/12/13/P. Predmetnou 
novelou vykonanou VZN č. 3/2013 sa vypustil § 8 Sankcie z textu VZN č. 2/2013 
s účinnosťou od 01.01.2014. 

O všetkých vyššie uvedených úkonoch bol priebežne informovaný dotknutý 
prokurátor, ktorý v marci 2013 podal protest prokurátora.  

Dňa 24.09.2014 bola na Krajský súd v Bratislave doručená žaloba Okresnej 
prokuratúry Bratislava III podľa § 250zfa ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku na 
vyslovenie nesúladu § 3, § 4 a § 5 ods. 1 písm. c) VZN č. 2/2013 v znení VZN č. 3/2013 so 
zákonom. 

Dňa 06.02.2015 bola na mestskú časť Bratislava-Rača doručená z Krajského súdu v 
Bratislave výzva na vyjadrenie sa k žalobe a o predloženie spisov. 

Mestská časť Bratislava-Rača listom č. 2641/1088/2015/ST-K zo dňa 17.02.2015 
zaslala na Krajský súd v Bratislave vyjadrenie k žalobe spolu s požadovaným spisom, 
v ktorom kvalifikovaným spôsobom sa snažila obhájiť právnu úpravu § 4 (ustanovenia, pri 
ktorom sa poslanci rozhodli nevyhovieť protestu prokurátora napriek opačnému odporúčaniu 
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miestneho úradu) a § 5 ods. 1 písm. c) VZN č. 2/2013. K namietanému nesúladu § 3 VZN so 
zákonom bolo poukázané na skutočnosť, že toto ustanovenie ku dňu podania žaloby nebolo 
ešte napadnuté protestom prokurátora, a teda nemôže byť predmetom súdneho preskúmavania 
zákonnosti. 

Dňa 29.02.2016 bol na mestskú časť Bratislava-Rača doručený rozsudok Krajského 
súdu v Bratislave sp. zn. 5S 206/2014-31 zo dňa 26.01.2016, ktorým bol vyslovený nesúlad  
§ 4 ods. 1 a 2 VZN č. 2/2013 s § 5 ods. 1 a 2 zákona č. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.; vo zvyšku bola žaloba 
zamietnutá. Uvedený rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 17.03.2016. 

Podľa § 250 zfa ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku: 
„(5) Ak súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi všeobecne záväzným nariadením 
a právnymi predpismi uvedenými v odseku 1 je nesúlad, stráca všeobecne záväzné nariadenie, 
jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia súdu. Obec, vyšší územný celok, ktoré vydali všeobecne záväzné nariadenie, sú 
povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo 
veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej 
správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec, mesto, mestská časť alebo 
samosprávny kraj neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho 
ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia súdu.“. 

Podľa § 6a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov: 
„(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným 
nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení 
úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné 
nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
(2) Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do 
súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. Ak tak obec neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne 
niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
(3) Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona8c) zverejní obec jeho 
vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným 
spôsobom v obci obvyklým na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
súdu. Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia 
podľa § 6.“. 

Na základe vyššie uvedenej právnej úpravy ustanovenie § 4 ods. 1 a 2 VZN č. 2/2013 
stratilo dňom 17.03.2016 účinnosť, t.j. nemôže sa podľa neho postupovať, aplikovať jeho 
právnu úpravu v praxi, nie je pre adresátov záväzné a príslušné orgány, napr. mestská polícia, 
nemôžu vynucovať jeho dodržiavanie. Týmto dňom začal platiť na území mestskej časti 
právny stav, podľa ktorého je na celom území mestskej časti možný voľný pohyb psov 
(samozrejme s výnimkou miest, kde je zakázaný vstup so psom podľa § 5 VZN č. 2/2013), 
keďže mestská časť nemá vyznačené miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, tak ako to 
vyžaduje § 5 ods. 1 a 2 zákona č. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z . 
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Zároveň od tohto dátumu začala mestskej časti plynúť 6-mesačná lehota na uvedenie § 
4 VZN č. 2/2013 do súladu s § 5 ods. 1 a 2 zákona č. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. 

Ak by mestská časť uvedenie do súladu v zákonom stanovenej lehote nezrealizovala, 
uplynutím tejto lehoty by § 4 VZN č. 2/2013 stratil aj platnosť, t.j. nebol by už ani súčasťou 
VZN č. 2/2013. 

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 5S 206/2014-31 zo dňa 26.01.2016 bol 
dňa 06.04.2016 (v deň, keď krajský súd opatril rozsudok doložkou právoplatnosti) zverejnený 
na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle mestskej časti 
(http://www.raca.sk/assets/Uploads/rozsudok-KS-BA-neslad-VZN-psy-so-zkonom.pdf). 

Predkladaným návrhom VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 zo 
14. mája 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Rača v znení VZN č. 3/2013 z 10. decembra 2013 sa novelizuje § 4 s cieľom uviesť ho do 
súladu s § 5 ods. 1 a 2 zákona č. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z., ktorý znie: 

„(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je 
a) voľný pohyb psa zakázaný, 
b) vstup so psom zakázaný. 

(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.“. 
 
Navrhuje sa preto nová právna úprava § 4 v znení, že voľný pohyb psa je zakázaný na 

území mestskej časti na miestach, ktoré sú viditeľne označené  
a) vodorovným nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“,  
b) informačnou tabuľou s nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“ alebo   
c) piktogramom označujúcim zákaz voľného pohybu psa. 

Účinnosť novej právnej úpravy sa navrhuje od 20. júla 2016. 
K tomuto dátumu bude vyššie uvedené označenie vykonané na vybraných miestach na  

území mestskej časti.  
     

              V súlade s § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov bol dňa 10.06.2016 návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 
zo 14. mája 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Rača v znení VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013 zverejnený 
na úradnej tabuli a aj na webovom sídle mestskej časti (link 
http://www.raca.sk/assets/Uploads/Nvrh-VZN-o-psoch.pdf). V stanovenej desaťdňovej lehote 
nebola k návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatnená zo strany fyzických osôb 
a právnických osôb žiadna pripomienka. 

 
 
Pri výbere miest, na ktorých bude voľný pohyb psov zakázaný, navrhujeme:  

a) vychádzať z § 5 platného VZN, ktoré taxatívne vymenováva miesta, kde je zakázaný vstup 
so psom a zakázať voľný pohyb psov na prístupových komunikáciách  
1. k cintorínu a pietnym miestam (Evanjelický kostol, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kostol 

Panny Márie Pomocnice kresťanov, Katolícka fara, Kamenný kríž z roku 1800, Socha 
Sv. Jána Nepomuckého, Socha Sv. Floriána z roku 1721, Pomník padlých z I. a II.  
sv. vojny, Pamätná tabuľa návštevy sv. Otca J. Pavla II, Drevený kríž pri „Leitbrune“, 
Katedrála sv. Šebastiána, Božia muka Sv. Urbana, Kamenný „Brychtov kríž“, 
Kamenný kríž „Pri pastierni“, Kaplnka sv. Anny)   

2. na trhovisko na ul. Detvianskej,  
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3. na verejné detské ihriská a voľne prístupné športoviská,  
4. k verejne prístupným sadovnícky a architektonicky upraveným a udržiavaným 

plochám s okrasnými rastlinami a na parkovo upravené plochy, za ktoré možno 
považovať Karpatské námestie, Park J.M. Hurbana a park na Peknej ceste, 

5. do areálov a priestorov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti (ZŠ a s MŠ J.A. Komenského Hubeného ul. 25, ZŠ Tbiliská ul. 4,  MŠ 
Tbiliská ul. 2, MŠ Plickova ul. 16, MŠ Gelnická ul. 34, MŠ Barónka ul. 17, MŠ ul.  
Pri Šajbách 14, MŠ Cyprichova ul. 74),    

6. do areálov a budov zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti (Zdravotné stredisko Tbiliská ul., Zdravotné stredisko Hubeného ul.), 

7. k ostatným miestam označeným nápisom „Zákaz vstupu so psom“, 
b) zakázať voľný pohyb psov na prístupových komunikáciách k   

1. Gymnáziu Hubeného ul., Spojenej škole de La Salle,  Strednej odbornej škole 
polygrafickej, Strednej odbornej škole informačných technológií, Strednej odbornej 
škole knihovníckych a informačných štúdií, Súkromnej strednej odbornej škole 
kaderníckej,  

2. Miestnemu úradu na ul. Kubačova a Obecnému domu na ul. Alstrova, Nemeckému 
kultúrnemu domu, Krasnianskej besede na ul. Kadnárová 15, Kultúrnemu stredisku 
Žarnovická ul. 7, Kultúrnemu stredisku Impulz Dopravná ul. 22, Dennému stacionáru 
na ul. Plickova, Obvodnému oddeleniu Policajného zboru SR na ulici Hubeného,   

3. obchodným centrám Billa, Lidl, Kaufland, Terno, Moja Samoška, OC Račan, OC 
Rača 

c) zakázať voľný pohyb psov na trávnatých plochách priľahlých ku komunikáciám 
uvedeným v písmene a) a b).  

           N základe  uznesenia MR MČ Bratislava - Rača bude zákaz voľného pohybu psov 
vyznačený na všetky ulice v mestskej časti.  
 

              Pre predstavu o miestach, kde bude vyznačený zákaz voľného pohybu psov 
prikladáme Grafické vymedzenie miest   s navrhovaným zákazom voľného pohybu psa, ktoré 
však nie je súčasťou textu ani prílohou VZN.  

 
       Navrhovaná právna úprava bude umožňovať flexibilné reagovanie aj na podnety na 

nové miesta, kde by mal byť zakázaný voľný pohyb psov, keďže doplnenie nových miest si 
nebude vyžadovať novelu VZN, ale len vyznačenie týchto miest v teréne.  
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4. Materiál  

 
 

N á v r h  

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača 

č.  ............. 
z ............. 2016, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 o niektorých podmienkach 

držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  

č. 3/2013 z 10. decembra 2013  
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov na základe § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 
zákona č. 102/2010 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013 sa mení 
a dopĺňa takto: 
 
§ 4 znie: 

„§ 4  
Miesta, kde sa zakazuje voľný pohyb psa 

 
Voľný pohyb psa je zakázaný na území mestskej časti na miestach, ktoré sú viditeľne 

označené  
d) vodorovným nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“,  
e) informačnou tabuľou s nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“ alebo   
f) piktogramom označujúcim zákaz voľného pohybu psa.“. 
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Čl. II 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. .................................... zo dňa .................. 2016. 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. júla 2016. 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Peter Pilinský 
 starosta 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: .............. 2016 
Zvesené dňa:  .............. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Stanoviská stálych komisií  
materiál: návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.  2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 v 
znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N 

zdôvodneni

e 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková 
 

  
  

Komisia školská, kultúrna, športová 
a pre podporu podnikania                         
a vinohradníctva 

      

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu                       
a dopravy 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2016, ktorým sa mení a doplňa všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 o 
niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 
2013. 

A 

  

Komisia sociálna a bytová       
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