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7. december 2016

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A.
Žiada primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, aby zabezpečil pokračovanie funkcie útulku na

Rebarborovej č. 17 v Bratislave bez stresovania zvierat vysťahovaním z útulku
Termín bezodkladne
B.
Žiada primátora Hlavného mesta SR Bratislavy,

o prípravu nájomnej zmluvy osobitým zreteľom na pozemky a objekt na Rebarborovej č. 17.
s Asociáciou ochrancov zvierat, s podmienkou, že do 1 roka od podpísania zmluvy o nájme
zabezpečí nájomca pridelenie registračného čísla útulku.
Termín február 2017
C.
Žiada primátora Hlavného mesta SR Bratislavy,

aby v spolupráci s mestskými časťami preložil poslancom zoznam
zriadenie ďalšieho mestského útulku pre opustené zvieratá.

možných lokalít na

Termín marec 2017
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Dôvodová správa
1. Bratislava akútne potrebuje viacero útulkov pre opustené zvieratá a je dôležité podporovať
občianske združenia a dobrovoľníkov, ktorú túto potrebu mesta dlhodobo vykonávajú.
2.Bratislava má povinnosť dodržiavať zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Momentálne však spolupracuje iba s dvoma útulkami pod vedením Slobody zvierat a Asociáciou
ochrancov zvierat na Rebarborovej 17 v Bratislave, (s ktorou momentálne vedie už dva roky spor
o nájomnú zmluvu a povinnú registráciu útulku.)
3.Renomovaná a dlhodobo fungujúca zahraničná organizácia RespekTiere,* / Salzburg a People For
Pets, *(RespekTiere, Gitzenweg 3, A-5101 Bergheim / Salzburg, http://www.respektiere.at/,) /
deklarovala a stále deklaruje dôveryhodnosť a podporu vedeniu Prvému bratislavskému útulku
na Rebarborova č. 17, pod vedením Asociácie ochrancov zvierat .
Rovnako aj zástupcovia petície občanov, ktorú podpísalo 1450 občanov Bratislavy, a v ktorej sú
uvedené všetky dôvody, pre ktoré by mal byť útulok zachovaný.
4.Organizácia RespekTiere opätovne aj v tomto roku prejavuje ochotu poskytnúť finančné
zdroje Prvému bratislavskému útulku na Rebarborova č. 17, ktorý funguje už 19. rokov pod
vedením Asociácie ochrancov zvierat.
5.Neopodstatnenú výpoveď z nájomnej zmluvy, ktorá nebola zapríčinená nájomcom,(
ktorý zabezpečil delimitačný protokol podľa požiadavky magistrátu , a dokazateľne žiadal o dodatok
k zmluve už od roku 2012,) znemožňujú konanie RVPS k vydaniu čísla útulku pre nájomcu,
potrebného pre splnenie požiadavky Oddelenia životného prostredia Magistrátu hl mesta Bratislava
a novely zákona.
6. Asociácia ochrancov zvierat si na základe nového znenia zákona vybavovala povolenie u
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) a investovala do viacerých
požadovaných stavebných úprav. Po dokončení rekonštrukcií útulku a požadovaných úpravách, bolo
však konanie prerušené tesne pred vydaním povolenia RVPS a to z dôvodu výpovede nájmu
nezavinenom nájomcom.
7. Útulok napriek viacerým žiadostiam o zmier a súčinnosť so zachovaním útulku, nedostal
možnosť pokračovať v prerušenom konaní. Magistrát tak vedome, alebo nevedome obštrukciou
znemožňuje Asociácií ochrancov zvierat, ktorý funguje už 19. rokov získať úradné číslo pre útulok od
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS).
8. Na základe stanoviska právneho oddelenia magistrátu zo dňa 24.11. 2016 má Hlavné mesto SR

Bratislava záujem o zachovanie útulku pre opustené zvieratá na Rebarborovej ulici
v Bratislave avšak k zachovaniu útulku okrem iného treba uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy.
9. Asociácia ochrancov zvierat preto navrhuje na riešenie patovej situácie obnovu pôvodnej
nájomnej zmluvy s dodatkom, alebo dohodu o novej nájomnej zmluve na rovnaké pozemky
( parcela 1251,1252/1 a 1253/7 spolu 162m2,211m2 a 94m2) a objekt útulku-(parcela č. 1250 -107m2
a vrátane priľahlých chodníkov parcela č 1253/1- 104m2 ), tak aby mohla obnoviť konanie s RVPS
a predložiť magistrátu registračné čísla útulku najneskôr do 1 roka od podpísania zmluvy.
Podmienka nájomnej zmluvy zaručí, že nájomná zmluvu na útulok bude vykonávať nájomca, ktorý
prevádzkuje schválený útulok, spĺňajúci všetky legislatívne požiadavky štátnej veterinárnej správy.
ZÁVER:
Prijatie dohody a uznesenia umožní obnovu správneho konania na vydanie
registračného čísla útulku, preruší patovú situáciu a vleklý dvojročný spor,
zabráni vysťahovaniu zvierat z útulku, a umožní Asociácií ochrancov zvierat splniť si svoju
povinnosť voči mestu. Zároveň umožní hlavnému mestu plniť si svoje legislatívne povinnosti.
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Výpis
Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 5.12.2016.
Návrh uznesenia
Po prerokovaní materiálu Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. aby zabezpečil plynulé pokračovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave bez stresovania
zvierat vysťahovaním
2. aby zabezpečil prípravu a predloženie nájomnej zmluvy na pozemky a objekt útulku na
Rebarborovej č. 17. osobitým zreteľom s Asociáciou ochrancov zvierat s podmienkou, že do 1 roka
od podpísania zmluvy o nájme zabezpečí nájomca pridelenie registračného čísla útulku.

Hlasovanie: prítomní 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté
V Bratislave, 5.12.2016
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