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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA  

 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

 

Alternatíva A. 

  

1. vyhovuje 

 

Protestu prokurátora č. Pd 164/15/1103-6 z 24. 07. 2015 proti všeobecne záväznému 

nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 o podmienkach 

evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory, 

2. ruší 

 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 

o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory 

účinnosťou od 1.11.2015. 

 

 

Alternatíva B.  

 

nevyhovuje  

 

Protestu prokurátora č. Pd 164/15/1103-6 z 24. 07. 2015 proti všeobecne záväznému 

nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 o podmienkach 

evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

 

 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory bol podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2. a § 25 ods. 1 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  prokurátorkou Okresnej prokuratúry Bratislava III 

podaný protest prokurátora prerokovať Protest prokurátora č. Pd 164/15/1103-6 z 24. 07. 

2015 proti proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 

1/2015 z 19.02.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti 

Bratislava-Vajnor, ktorým navrhuje predmetné VZN ako nezákonné zrušiť  

 

Prokurátorka v proteste namieta nazákonnosť predmetného VZN. Dôvody uvádzané 

v proteste boli uvedené v materiály na zastupiteľstvo dňa 27.08.2015 a  zároveň sme 

uznesením č. 86/2015 z 27.08.2015 poverení prípravou nového znenia VZN. 

 

Obce svojou normotvornou činnosťou podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky nemôžu 

obmedziť základné práva a slobody garantované Ústavou. Pokiaľ sa normotvornou činnosťou 

obce ukladajú povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám, aj pôvodná normotvorná 

pôsobnosť obce (mestskej časti) je limitovaná čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal 

niečo, čo zákon neukladá. Mestská časť pri plnení samosprávnych funkcií musí dbať na 

vyváženosť zabezpečenia potrieb svojich obyvateľov na úseku bezpečnosti a čistoty a trvať na 

svojom záujme zachovania verejného poriadku. 

 

Tak ako uvádza aj samotná prokurátorka legislatívne pravidlá vlády nemajú charakter 

všeobecne záväzného právneho predpisu a nevzťahujú sa na proces príjmania VZN, napriek 

tomu mestská časť sa nimi pri tvorbe nariadení riadi, pokiaľ je účelné a možné.   

 

Navrhujeme namietanému protestu prokurátora vyhovieť a predmetné VZN zrušiť 

s účinnosťou k nadobudnutiu účinnosti nového VZN, ktoré je predložené na rokovanie 

dnešného zastupiteľstva 

 


