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D ô v o d o v á   s p r á v a 

Zákonom č. 342/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „novela zákona o veterinárnej starostlivosti“) s účinnosťou od 1.novembra 2011, sa 
obciam podľa § 22 ods. 7 obligatórne  uložilo zriaďovať, prevádzkovať a podieľať sa na 
prevádzke  útulkov a karantén pre zvieratá.  Novovloženým  ustanovením § 22 ods. 8 zákona 
pribudla obciam  povinnosť zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce.  

Do účinnosti novely zákona o veterinárnej starostlivosti pôsobnosť obce podľa § 22 
ods. 7 zákona o veterinárnej starostlivosti bola fakultatívne vyjadrená možnosť zriaďovať, 
prevádzkovať alebo podieľať sa na prevádzke vhodného počtu útulkov a karantén pre 
zvieratá. Rozdelenie pôsobnosti podľa pôvodného § 22 ods. 7 zákona o veterinárnej 
starostlivosti štatútom  medzi hlavné mesto a mestské časti je nasledovné:  

1. Bratislava podľa čl. 43 ods. 2 písm. b) štatútu má v pôsobnosti možnosť  zriaďovať, 
prevádzkovať alebo podieľať sa na prevádzke vhodného počtu útulkov a karantén pre 
zvieratá. 

2. Mestské časti podľa  čl. 44 ods. 1 písm. b) štatútu majú v pôsobnosti možnosť 
podieľať sa na  prevádzke vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá. 
 
Odchyt túlavých zvierat  je v súčasnosti zabezpečený prostredníctvom dodávateľa 

služieb veterinárnej asanácie na základe zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže.   Odchyt 
zvierat sa realizuje na základe objednávky hlavného mesta alebo na základe oznámenia 
príslušnej mestskej časti, prípadne jej obyvateľov. Na financovaní služieb veterinárnej 
asanácie sa spolupodieľajú mestské časti vo vzájomnom pomere 50% hlavné mesto a 50% 
mestské časti na základe Zmluvy o združení č.1/1996 zo dňa 1.10.1996.  

Cieľom navrhovaného dodatku je zosúladenie Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“) s platnými ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej 
starostlivosti“) a rozdelení povinností obce v oblasti veterinárnej starostlivosti medzi 
Bratislavu a mestské časti vyplývajúce z citovaného zákona.  

S poukazom na § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov, v prípade pôsobnosti obce vyplývajúcej z ustanovení § 22 ods. 7 a 8 
zákona o veterinárnej starostlivosti ide o samosprávnu pôsobnosť.  
 
Osobitná časť 
 
K bodu 1 a 4  

 
Podľa § 22 ods. 7 zákona o veterinárnej starostlivosti: „Štát a obce zriaďujú, 

prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá.“. 
Navrhovaná zmena sa týka zosúladenia znenia predmetného článku štatútu so znením 

platného ustanovenia  § 22 ods. 7 zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorého sa mení 
fakultatívna možnosť obce zriaďovať, prevádzkovať alebo podieľať sa na prevádzke 
vhodného počtu útulkov a karantén pre zvieratá na obligatórnu povinnosť.  

Navrhuje sa, aby sa mestská časť spolupodieľala na prevádzke útulkov a karantén pre 
zvieratá na území hlavného mesta, či už útulku zriadeného a prevádzkovaného hlavným 
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mestom, alebo útulku zriadeného a prevádzkovaného inou právnickou osobou. Hlavnému 
mestu zostáva povinnosť zriaďovať a prevádzkovať útulok a karanténu pre zvieratá a  
spolupodieľať sa s mestskými časťami na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá.  

V súvislosti so zmenou dovtedajšieho fakultatívneho ustanovenia na obligatórne 
ustanovenie a zmenou spojky „alebo“ na „a“, v zmysle ktorej by uložené povinnosti sa 
v tomto ustanovení museli vykladať kumulatívne, bolo dožiadané Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o metodické usmernenie k § 22 ods. 7 zákona 
o veterinárnej starostlivosti. Podľa stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, č.12336/2012 zo dňa 24.04.2012, použitím spojky „a“ došlo k nesprávnej 
formulácii povinnosti a z hľadiska účelu zákona je potrebné si túto povinnosť vykladať 
alternatívne  ako povinnosť štátu a obce zriaďovať alebo  prevádzkovať  alebo sa podieľať  na 
prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá.  
 
K bodu 2 a 5 
 

Podľa § 22 ods. 8 zákona o veterinárnej starostlivosti: „Obce sú povinné zabezpečiť 
odchyt túlavých zvierat na území obce“. 

Navrhuje sa ponechanie povinnosti zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území 
hlavného mesta na hlavnom meste – Bratislave, napríklad prostredníctvom dodávateľa týchto 
služieb. Mestská časť sa bude podieľať na zabezpečení odchytu túlavých zvierat na jej území. 
 
K bodu 3 

 
Ide o legislatívno-technickú úpravu znenia poznámky pod čiarou.  

 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06. 2013 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - rozdelenie pôsobnosti obce v oblasti 
veterinárnej starostlivosti.  
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Dodatok č. 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

z ............2013 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 7b 
ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 5 písm. a)  zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. 
ustanovuje:   

Čl. I 
 
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  v znení dodatkov č. 1 až č. ... 

sa mení a dopĺňa takto:  
 

1. V čl. 43 ods. 2 písmeno b) znie:  
„ b) zriaďuje, prevádzkuje a podieľa sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá,“. 

 
2. V čl. 43  sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:  
„c)  je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území  Bratislavy.“. 

 
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie: 
„79) § 16 ods. 7 a § 22 ods. 7 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení zákona č. 342/2011 Z. z. “. 

 
4. V čl. 44 ods. 1 písmeno b) znie:  
„ b) podieľa sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá,“. 
 
5. V čl. 44  sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:  
„c) podieľa sa  na zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území  mestskej časti.“. 
 

Čl. II 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.   
 
 
 
 
 
 

 
Milan Ftáčnik 

primátor 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa rozdeľuje pôsobnosť obce v oblasti 
veterinárnej starostlivosti podľa § 22 ods. 7 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. medzi Bratislavu 
a mestské časti  
 
 
 
Por. 
č. Mestská časť Pripomienky 

1 Staré Mesto neodoslané 
2 Ružinov odoslané-  bez pripomienok 
3 Vrakuňa odoslané -  bez pripomienok 
4 Podunajské Biskupice odoslané  - bez pripomienok 
5 Nové Mesto odoslané  - bez pripomienok 
6 Rača neodoslané 
7 Vajnory neodoslané 
8 Karlova Ves odoslané-  bez pripomienok 
9 Dúbravka odoslané- bez pripomienok 
10 Lamač neodoslané 
11 Devín neodoslané 
12 Devínska Nová Ves odoslané - bez pripomienok 
13 Záhorská Bystrica neodoslané 
14 Petržalka odoslané-  bez pripomienok 
15 Jarovce neodoslané 
16 Rusovce neodoslané 
17 Čunovo neodoslané 
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Stanoviská miestnych zastupiteľstiev mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa rozdeľuje pôsobnosť obce v oblasti veterinárnej starostlivosti podľa § 22 ods. 7 a 8 zákona č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z medzi Bratislavu a mestské časti  
 
 
 
 

Por.
č. 

Mestská časť Stanoviská miestnych zastupiteľstiev mestských časti 

1 Petržalka nesúhlasné 
2 Dúbravka nesúhlasné 
3 Jarovce nesúhlasné 
4 Devínska Nová Ves nesúhlasné 
5 Záhorská Bystrica súhlasné 
6 Rusovce súhlasné 
7 Vrakuňa súhlasné 
8 Lamač súhlasné 
9 Ružinov súhlasné 
10 Podunajské Biskupice súhlasné 
11 Karlova Ves súhlasné 
12 Nové Mesto súhlasné 
13 Rača súhlasné 
14 Vajnory súhlasné 
15 Čunovo súhlasné  
16 Devín súhlasné  
17 Staré Mesto nedoručené 
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KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTN ÉHO PROSTREDIA 
A VÝSTAVBY 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 
 
 
 
Výpis zo  zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MsZ konaného dňa  17. 9. 2012 
 
 
 
 
 
 

 
K bodu 5:  
Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti 
veterinárnej starostlivosti 
 
Uznesenie: 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po 
prerokovaní materiálu: 
5.1 berie na vedomie návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
týkajúci sa rozdelenia pôsobnosti obce v oblasti veterinárnej starostlivosti medzi hlavné mesto 
SR Bratislavu a mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy,  
5.2  odporúča MsZ schváliť predložený návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1. 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Muránsky, v. r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovila:  
Eva Rifliková, tajomníčka komisie 
V Bratislave dňa 18. 9. 2012 


