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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení mestskej
časti Bratislava-Rača.
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2. Materiál
SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY
Oprávnená osoba: miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej aj ako „MK“)
Povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO:
304557 (ďalej aj ako „MiÚ“).
Predmet kontroly: kontrola aktuálnosti a platnosti vybraných všeobecne záväzných nariadení mestskej
časti Bratislava-Rača v zmysle §4 ods. 5 a §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Cieľ kontroly: kontrola súladu vybraných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti BratislavaRača s platnými právnymi predpismi.
Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača od 23.11.2020 do
27.01.2021.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti
Bratislava-Rača na II. polrok 2020, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 246/30/06/20/P
zo dňa 30.06.2020, konkrétne s 1. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Kontrola bola zameraná na overenie súladu vybraných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
Bratislava-Rača s platnými právnymi predpismi, kontrola splnenia povinnosti prijatia určitých druhov
všeobecne záväzných nariadení, kontrola spôsobu vydávania, evidovania, zverejňovania.
Použitá legislatíva ku kontrole:
všeobecne záväzné právne predpisy
1.
2.
3.
4.

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Návrh správy“) na
oboznámenie povinnej osobe:
Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý bol
doručený povinnej osobe dňa 27.01.2021, a tým bola kontrola skončená.
Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:
- k zisteným nedostatkom
- navrhnutému odporučeniu
- k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých
opatrení.
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Povinná osoba v lehote určenej oprávnenou osobou do 01.02.2021 nepodala námietky k zisteným
nedostatkom uvedeným v Návrhu správy, a teda má sa za to, že predmetné vytknutia nedostatkov týmto
akceptuje. K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých
opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení povinná osoba námietky nepodala.
Zistené skutočnosti/kontrolné zistenia:
Ku kontrole bola oprávnenej osobe predložená všetka evidencia všeobecne záväzných nariadení (ďalej
aj ako „VZN“) mestskej časti Bratislava-Rača, ktorou disponovala kancelária prednostu Miestneho
úradu, kde predmetná agenda patrí a je spracovávaná pracovníčkou sekretariátu prednostu.
Všeobecne záväzné nariadenia sú podzákonné normy, na ktorých prijatie je vytvorený predpoklad takéto
normy prijať zákonným splnomocnením, ktoré vyplýva zo znenia čl. 68 a 71 Ústavy SR ako aj
z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj ďalších
zákonných noriem.
Problematika všeobecne záväzných nariadení je uvedená v §6 ods. (1-10) zákona č. 369/1990 Zb.:
(1)
Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(2)
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia
zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so
zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy.
(3)
Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v
obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní
aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.
(4)
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do
zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
(5)
V prípade ohrozenia, mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, ak právny predpis,
na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť
škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
(6)
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie
obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo
alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
(7)
Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním
obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
(8)
Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15
dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak
je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho
účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
(9)
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj
na webovom sídle obce.
(10)
Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.
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V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. zákon stanovuje prijatie VZN v tam uvedenej oblasti, ako:
Obec vo veciach územnej samosprávy
a) ustanoví nariadením
1.názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
2.pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
3.pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
4.podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
5.činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
[odsek 3 písm. n)],
6.ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že obec na plnenie svojich originálnych samosprávnych funkcií musí mať
prijatých týchto minimálne 5 základných všeobecne záväzných nariadení.
Ad. 1:
Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev ako aj ich zmeny sú určené §6a ods. 2 písm. l) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení zákona č. 535/2008 Z.z. a čl. 7
ods. 6 písm. x) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v znení neskorších predpisov,
kedy táto povinnosť vyplýva pre hl. mesto SR Bratislavu.
Ad. 2:
Predmetné VZN má upravovať ako sú v obci/mestskej časti upravované podmienky a pravidlá na
udržanie čistoty, poriadku a ochrana verejnej zelene. Mestská časť Bratislava-Rača má prijaté takéto
VZN č. 5/2020, ktoré upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov a
užívateľov pozemkov, nehnuteľností, verejných priestranstiev a iných objektov, ako aj obyvateľov a
návštevníkov mestskej časti Bratislava-Rača s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie a
udržiavať čistotu a poriadok na území mestskej časti.
Ad. 3:
Mestská časť Bratislava-Rača má prijaté takéto VZN č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača, toto VZN však v súčasnosti spolu
s opakujúcimi sa sťažnosťami obyvateľov mestskej časti a tiež pre absenciu napr. riešenia prevádzky
letných terás a ich legislatívny rámec, odporúčam ako je nižšie uvedené prepracovať predmetné znenie
VZN č. 4/2016.
Ad. 4:
Mestská časť Bratislava-Rača nemá prijaté žiadne VZN, ktoré by sa dalo považovať za splnenie
povinnosti mať prijaté VZN, ktoré by stanovovalo podrobnosti o organizácii miestneho referenda a je
potrebné ho spracovať.
Ad. 5:
Mestská časť Bratislava-Rača nemá prijaté takéto VZN, ktoré by upravovalo činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. V tomto prípade je
potrebné brať ohľad na skutočnosť, že prijatie takého VZN a v ňom uvedených formulácií ustanovení
zákazov môže byť vnímané ako nezákonný zásah do základných práv a slobôd či do obmedzenia
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vlastníckeho práva, a preto je potrebné pri spracovávaní predmetného VZN pristupovať k nemu
s osobitnou odbornou starostlivosťou.
Ako bolo spomenuté vyššie evidencia všetkých prijatých VZN je vedená pracovníčkou v kancelárii
prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača. Tu je však potrebné poznamenať, že za
posledné vyše 2 roky sa výrazne zlepšila administrácia, evidencia a archivácia prijatých jednotlivých
VZN. V minulom období to však dosť výrazne absentuje a nie je možné jednoznačne a okamžite
dohľadať všetky prijaté VZN, ich novely, ako aj VZN, ktorými boli jednotlivé VZN rušené
v jednotlivých obdobiach platnosti a účinnosti.
Považujem za rovnako dôležité si viesť tiež register týchto starších a zrušených VZN, nakoľko ich
znenie a platnosť môžu byť v budúcom období potrebné a zásadne môžu ovplyvniť posúdenie sťažností,
činností, ktorá boli podávané a/alebo vykonané v minulosti.
Zverejňovanie v zmysle zákonnej dikcie §6 zákona o obecnom zriadení v zmysle tam určenej lehoty na
zverejnenie Návrhu nariadenia, lehoty na prijatie na uplatnené pripomienky a samotného vyhlásenia
nariadenia vyvesením ako podmienkou jeho platnosti je dodržiavané.

ZOZNAM AKTUÁLNYCH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ
I.

-

II.

-

III.

IV.

V.
-

VZN č. 5/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti BratislavaRača z 12.05.2020
schválené UZN 232/12/05/20/P s účinnosťou od 01.06.2020
na jeho základe je začaté a v súčasnosti prebiehajú dve správne konania vo veci nedodržiavania
čistoty a poriadku na verejných priestranstvách - znečisťovania cestných komunikácií §4 ods.
13 pri použití §9 VZN.
VZN č. 9/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa z 29.09.2020
schválené UZN 274/29/09/20/P s účinnosťou od 01.01.2021
prijatím tohto VZN sa zrušili „Podmienky a výška príspevku pre novonarodené deti v mestskej
časti Bratislava-Rača a zmeny podmienok a výšky príspevku pre novonarodené deti mestskej
časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.01.2009“
VZN č. 2/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača z 31.03.2020
schválené UZN 208/01/03/20/P s účinnosťou 16.04.2020
týmto VZN sa zrušilo VZN č. 1/2018 z 20.02.2018
VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania
dôchodcov z 31.03.2020
schválené UZN 211/31/03/20/P s účinnosťou 01.05.2020
VZN č. 1/2020 o nájme bytov z 11.02.2020
schválené UZN 194/11/02/20/P s účinnosťou 01.03.2020
týmto VZN bolo zrušené VZN č. 3/2019 z 18.06.2019
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VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom z 15.12.2020

VI.

-

schválené UZN 302/15/12/20/P s účinnosťou od 01.01.2021
týmto VZN bolo zrušené VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 5/2018.

VII.

-

schválené UZN 300/15/12/20/P s účinnosťou od 01.01.2021
týmto VZN sa zrušilo VZN č. 5/2017 v znení VZN č. 2/2019 a VZN č. 8/2020

VIII.

-

VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne
služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018
z 26.06.2018, VZN č. 1/2019 z 05.02.2019 a VZN č. 12/2020 z 15.12.2020
schválené UZN 299/15/12/20/P s účinnosťou od 01.01.2021
na str. 7 v odkaze pod čiarou č. 27 je uvedené nesprávne a momentálne neplatné číslo UZN
znenie §19 ods. 3 tohto VZN stráca opodstatnenie, nakoľko toto znenie odkazuje na Smernicu
starostu č. 1/2015 upravujúcu postup pri poskytovaní opakovaného finančného príspevku na
čiastočnú kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov MČ v znení dodatku č. 2/2016, ktorá však
bola zrušená Smernicou starostu č. 6/2020 s účinnosťou od 01.05.2020.
VZN č. 6/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti BratislavaRača počas volebnej kampane pre voľby

X.

-

schválené UZN 319/04/07/17/P s účinnosťou od 01.09.2017
VZN č. 2/2017 o zriadení Materskej školy na Novohorskej ulici č.1

XI.
-

schválené UZN 277/11/04/17/P s účinnosťou od 05.05.2017

XII.

-

VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača
v znení VZN č. 6/2020 z 12.05.2020

schválené UZN 233/12/05/20/P s účinnosťou od 01.06.2020

XIII.

-

VZN č. 3/2018, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy
na území mestskej časti Bratislava-Rača

schválené UZN 414/03/04/18/P s účinnosťou od 01.05.2018
týmto VZN boli zrušené VZN č. 1/2007 z 10.07.2007, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre
príležitostné trhy a VZN č. 2/2007 z 12.06.2007, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre tržnicu
Rača a trhoviská Krasňany a Východné.

IX.

-

VZN č. 13/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mestskej časti Bratislava-Rača

schválené UZN 243/13/12/16/P s účinnosťou od 01.04.2017
týmto VZN sa zrušujú VZN č. 3/2008 z 18.11.2008 v znení VZN č. 3/2009 z 07.07.2009 a VZN
č. 4/2009 z 03.11.2009.
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Odporúčanie: prepracovať predmetné VZN ako nefunkčné a neaplikovateľné pre neustále sa opakujúce
problémy s dodržiavaním resp. nedodržiavaním času prevádzok a iných podmienok s absenciou riešenia
prevádzky letných terás s/bez hudobnej produkcie.
XIV.
-

VZN č. 2/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Rača

schválené UZN 429/24/06/14/P s účinnosťou od 01.08.2014
týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 z 26.06.2012
v úvode VZN a v čase jeho prijatia je uvedený právny predpis, zákon č. 276/2001 Z.z., ktorý
však neskôr po jeho prijatí bol zrušený a nahradený predpisom, zákonom č. 250/2012 Z.z..

Odporúčanie: v spojitosti so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov dávam do pozornosti ust. §36 ods. 7 písm. c) kde okrem
zneškodňovania obsahu žúmp, obec VZN tiež rieši spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a v zmysle §36 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z.z. obec VZN dočasne
obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku.
XV.

-

VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti
Bratislava-Rača v znení VZN č. 3/2013 z 10.12.2013 a VZN č. 2/2016 z 28.06.2016

schválené UZN 284/14/05/13/P, UZN 357/10/12/13/P a UZN 186/28/06/16/P s účinnosťou od
20.07.2016
týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2003 z 09.09.2003 v znení VZN č. 11/2008 z 16.12.2008

Odporúčanie: zvážiť doplnenie o možnosť kontrolovania dodržiavania predmetného VZN
pracovníkmi mestskej časti v súčinnosti s platným a účinným VZN č. 5/2020 o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti a tiež potrebou stanoviť sankcie za jeho porušenie s ohľadom
tiež na opakujúce sa sťažnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača.
XVI.

-

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa MŠ,
ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

V texte VZN absentuje číslo uznesenia, ktorým bolo predmetné VZN č. 1/2012 Miestnym
zastupiteľstvom schválené v §9, s účinnosťou od 01.05.2013
týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2009 z 15.12.2009

XVII. VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 z 20.02.2018, VZN č. 4/2019
z 10.12.2019, VZN č. 7/2020 z 12.05.2020, VZN č. 11/2020 z 15.12.2020
-

schválené UZN 298/15/12/20/P s účinnosťou od 01.01.2021
týmto VZN sa ruší VZN č. 6/2009 z 15.12.2009

Odporúčanie: zvážiť doplnenie na základe prijatej novely účinnej od 01.11.2020 – zákona č. 287/2020
Z.z., ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov kedy si v zmysle uvedenej novely, obec môže stanoviť zákaz hazardných hier VZN bez petície
občanov. V predmetnej novele došlo napr. k zavedeniu zákazu umiestnenia herne menej ako 500 m od
školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže.
Na jej základe bolo tiež prijaté Uznesenie hlavného mesta Bratislava zo dňa 24.09.2020 k podanej petícii
pod názvom „Zastavme hazard“ a tiež k spusteniu procesu prípravy Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Bratislava o zákaze umiestnenia herní vo všetkých budovách uvedených v §15 ods. 7 a
§16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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XVIII. VZN č. 7/2012 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v znení VZN č. 3/2015 z 15.09.2015
-

schválené UZN 235/11/12/12/P s účinnosťou od 01.01.2013 a UZN 113/15/12/15/P
s účinnosťou od 01.01.2016
týmto VZN sa zrušilo VZN č. 7/2008 o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača

XIX.

-

schválené UZN 96/20/09/11/P a UZN 231/12/05/20/P s účinnosťou od 01.06.2020

XX.

-

VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2020 z 15.05.2020

VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

schválené UZN 339/07/04/09/P s účinnosťou 15 dňom od vyvesenia

Odporúčanie: otvoriť predmetné VZN a novelizovať jednotlivé ustanovenia v súvislosti s prijatými
novelami od roku 2009 do súčasnosti, taktiež na základe spomenutého, odporúčam opraviť/upraviť
nepresné citácie zákona uvedených pod čiarou k VZN
XXI.

-

VZN č. 4/2008, ktorý sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb ambulantným spôsobom v mestskej časti Bratislava-Rača

schválené UZN 284/18/11/08/P s účinnosťou od 10.12.2008
týmto VZN sa zrušilo VZN č. 7/1998 z 27.07.1998

Odporúčanie: otvoriť predmetné VZN a novelizovať jednotlivé ustanovenia v súvislosti s prijatými
novelami zákona č. 178/1998 Z.z. od roku 2008 do súčasnosti
Možnosť prijatia fakultatívnych všeobecne záväzných nariadení:
-

všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení a evidencii pamätihodností obce, kedy v zmysle
§14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do
evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj
kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne
názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce
predloží obec na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o
nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.

-

všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat, kedy v zmysle §53 ods. 2 zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov si obec môže ustanoviť všeobecne
záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci.

-

všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach používanie symbolov mestskej časti
Bratislava-Rača.

-

všeobecne záväzné nariadenie o určení podmienok predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti
Bratislava-Rača v zmysle §2 ods. 4, ods. 5, ods. 6 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb v znení neskorších predpisov.
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-

všeobecne záväzné nariadenie o zákaze fajčenia na verejne prístupných miestach, kedy
v zmysle §7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať
fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach.

Odporúčania:
•
•
•
•

zabezpečiť revíziu, doplnenie a/alebo prijatie nového znenia v Správe vytknutých všeobecne
záväzných nariadení,
zabezpečiť prijatie chýbajúcich všeobecne záväzných nariadení v zmysle §4 ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb.,
zvážiť možnosti prijatia navrhovaných fakultatívnych všeobecne záväzných nariadení,
zabezpečiť zreevidovanie a archiváciu na jednom mieste starších a zrušených všeobecne
záväzných nariadení.

Záver:
Z výsledkov kontroly vyplynuli vyššie uvedené nedostatky v kontrolovanom období. Konštatujem, že
povinná osoba bola s výsledkami kontroly a kontrolu zistenými nedostatkami oboznámená, aby
v budúcnosti nedochádzalo k rovnakému a/alebo podobnému pochybeniu.
Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:
Miestna kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení
najneskôr do 30.04.2021, ktorá v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.
Lehota na splnenie prijatých opatrení:
Miestna kontrolórka určila povinnej osobe v Správe z vykonanej kontroly lehotu na splnenie prijatých
opatrení najneskôr do 30.06.2021, ktorá rovnako v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača
plynula.
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