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D ô v o d o v á    s p r á v a  

 

Dňa 08.12.2016 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní 

materiálu požiadalo pána primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby v spolupráci s 

mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy predložil poslancom Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zoznam  možných lokalít na zriadenie ďalšieho 

mestského útulku pre opustené zvieratá. 

 

Dňa 03.02.2017 Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov 

zaslalo viacero vytipovaných lokalít na Sekciu správy nehnuteľností. Sekcia správy 

nehnuteľností po preštudovaní lokalít, ktoré zaslalo oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby 

územnoplánovacích dokumentov usúdila, že Hlavné mesto SR Bratislava nie je vo 

vytypovaných územiach vlastníkom takej výmery pozemkov, ktorá je potrebná pre účely 

zriadenia útulku pre opustené zvieratá. 

 

Dňa 15.02.2017 aj napriek informácii od Sekcie správy nehnuteľností,  OŽPaMZ na základe 

požiadavky pani námestníčky MUDr. Ivety Plšekovej oslovilo „Referát správy 

a inventarizácie majetku“ o vytipovanie aspoň dvoch (2) nehnuteľností vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy na vybudovanie útulku pre mačky.  

Dňa 13.02.2017 zaslal „Referát správy a inventarizácie majetku“ odpoveď s dvomi lokalitami 

na možné vybudovanie útulku pre mačky a to konkrétne: 

 

Krajná 19: parc.č.16999/31, k.ú. Trnávka, s.č.1461 – hospodársky dom / rodinný dom 

v areáli, plechový sklad využíva vnútorná správa. 

 

Parková 4: parc.č.2892/1 – bývalý areál po ZARESe – hospodárske budovy. 

 

Dňa 08.03.2017 sa uskutočnila obhliadka dvoch (2) nehnuteľností, ktoré vytipoval „Referát 

správy a inventarizácie majetku“. Obhliadky sa zúčastnili pracovníci „Referátu správy 

a inventarizácie majetku“,  Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene a pani 

námestníčka MUDr. Iveta Plšeková.  

 

Výsledkom obhliadky bolo konštatovanie, že na účely vybudovania útulku pre mačky je 

najvhodnejšia lokality: Krajná 19: parc.č.16999/31 - Trnávka, s.č.1461. Tento objekt má 

okrem samostatne stojaceho domu aj veľký hangár a dostatočné vonkajšie priestory. Pre účely 

útulku pre mačky by bolo ale nevyhnutné doriešiť otázku, kde by sa premiestnili stánky a iný 

inventár, ktorý je momentálne uskladnený v hangári a koľko finančných prostriedkov by bolo 

treba na rekonštrukciu samotného domu a hangáru pre účely prevádzkovania útulku pre 

mačky. 

  

Dňa 28.02.2017 v zmysle Uznesenia č. 694/2016 zo dňa 8. 12. 2016, Oddelenie životného 

prostredia a mestskej zelene oslovilo všetkých starostov mestských častí Bratislavy s 

požiadavkou, aby do 14.03.2017 zaslali návrhy lokalít na ich území, kde by bolo možné 

vybudovať útulok pre opustené zvieratá. 

 

Do 15.03.2017 zaslala odpoveď len mestská časť Bratislava – Nové Mesto a mestská časť 

Bratislava – Podunajské Biskupice, kde bolo konštatované, že mestská časť Bratislava – Nové 

Mesto a mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice nedisponujú takými pozemkami vo 

svojich katastrálnych územiach, ktoré by boli vhodné pre zriadenie útulku pre opustené 

zvieratá v zmysle Zák. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 



Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá na Rebarborovej č. 17 v Bratislave 

a zabezpečenie povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 39/2007 

o veterinárnej starostlivosti 

Kód uzn.: 9.3. 

Uznesenie č. 694/2016 
zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 

 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

žiada 

 

 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v spolupráci s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy predložil poslancom 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zoznam  možných lokalít na 

zriadenie ďalšieho mestského útulku pre opustené zvieratá. 

 

 

T: marec 2017  

 


