Mestská časť Bratislava-Dúbravka_____________
Materiál na 4. rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25. júna 2019

Návrh
zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti BratislavaDúbravka č.
4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–
Dúbravka.
_________________________________________________________________________
Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie životného
prostredia, bezpečnosti a poriadku
miestneho zastupiteľstva a stanovisko
komisie územného rozvoja, výstavba,
dopravy a podnikateľských aktivít
3. Uznesenie miestnej rady č. 31/2019
zo dňa 11.6.2019
4. Dôvodovú správu
5. Doložka finančných, ekonomických a
environmentálnych vplyvov, vplyv na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie
6. Príloha VZN č. 4/2015: Zoznam miest,
kde je zakázaný voľný pohyb psov
v zmysle § 6 VZN č. 4/2015

Zodpovedný :
Ing. Rastislav Bagar
prednosta
Spracovateľ :
Ing. Mária Smiešková
poverená riadením oddelenia životného prostredia

jún 2019

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
zmenu prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava–
Dúbravka, a to zoznam miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov v zmysle § 6, s účinnosťou
dňom 1. augusta 2019.

Stanoviská komisií miestneho zastupiteľstva
Komisia životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku zo dňa 30.5.2019
Komisia životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku zo dňa 30.5.2019
odporúča
Miestnej rade a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
aktualizáciu prílohy VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na
území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v predloženom rozsahu bez pripomienok.

Hlasovanie
Prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít zo dňa
3.6.2019
Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít zo dňa 3.6.2019
odporúča
Miestnej rade a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
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aktualizáciu prílohy VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na
území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v predloženom rozsahu bez pripomienok.

Hlasovanie
Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Uznesenie MR č. 31/2019 zo dňa 11. júna 2019
Miestna rada odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
schváliť návrh zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti BratislavaDúbravka č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti
Bratislava–Dúbravka, s účinnosťou dňom 1. augusta 2019.
Hlasovanie :

prítomní : 8

za :

8

proti :

0

zdržali sa : 0

Dôvodová správa
Podmienky držania psov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 4/2015, o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti
Bratislava – Dúbravka.
Návrh aktualizácie prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015: Zoznam miest, kde
je zakázaný voľný pohyb psov v zmysle par. 6 VZN č. 4/2015, je zosúladený so zákonom
a dopĺňa lokality, kde je voľný pohyb psa zakázaný. Vychádza z minulých rokov kedy v
mestskej časti Bratislava-Dúbravka pribudli predškolské či školské zariadenia, prípadne došlo
k zmenám v sídle predškolských a školských zariadení. Doposiaľ platná príloha: Zoznam
miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov, opomínala niektoré existujúce zariadenia a preto
ich bolo potrebné do zoznamu doplniť.
Navrhovaná aktualizácia prílohy bola vypracovaná v spolupráci s oddelením školstva
miestneho úradu a zaslaná na pripomienkovanie komisii životného prostredia, bezpečnosti
a verejného poriadku miestneho zastupiteľstva a tiež komisii územného rozvoja, ktoré ho bez
pripomienok odporúčajú schváliť.
Navrhovaná aktualizácia prílohy všeobecne záväzného nariadenia bude mať minimálny
dopad na rozpočet mestskej časti. Doplnené lokality sa označia vodorovným značením
nápisom ,,Voľný pohyb psa zakázaný“. Podrobnosti sú uvedené v Doložke finančných,
ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské
prostredie (zhodnotenie).
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Doložka
finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov, vplyv na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie
1.Vplyv na financie.
Prijatie aktualizácie prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015: Zoznam miest, kde
je zakázaný voľný pohyb psov v zmysle par. 6 VZN č. 4/2015, bude vplývať na ekonomickú
činnosť Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Zvýši sa náklad na vodorovné značenie lokalít
so zákazom voľného pohybu psa. Toto zvýšenie však bude nepatrné a bude mať minimálny
vplyv na celkové náklady spojené s uvedenou položkou
2.Vplyv na ekonomiku.
Realizácia nového navrhovaného VZN nebude vplývať na ekonomickú činnosť Mestskej časti
Bratislava – Dúbravka rozdielne ako doteraz.
3.Enviromentálny vplyv.
Realizáciou navrhovanej aktualizácie prílohy VZN je vytvorený predpoklad pozitívneho
vplyvu na udržiavanie a tvorbu zdravého životného prostredia v mestskej časti.
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4.Vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Navrhované nariadenie nemá negatívny dopad na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
mestskej časti.

Zoznam miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov v zmysle § 6 VZN č.
4/2015 zo dňa 25.5.2019
a) Ulice a chodníky
1. Chodník vedúci medzi Landauovou 24 a komplexom TODOS pokračujúci pozdĺž
objektov čerpacia stanica LUKOIL, poza predajňu TESCO s pokračovaním poza
objekt zdravotného strediska, VÚB s vyústením na Bagarovu ulicu, - Pešia zóna 1
2. Chodník vedúci od detského ihriska pri Nejedlého 49 po Nejedlého 1, vedúci medzi
objektmi policajnej stanice, zdravotným strediskom, ubytovňou a bytovými domami
Pešia zóna 2
3. Chodník vedúci medzi parkoviskom a Bošániho 19 poza pizzeriu, podlubím domu
služieb, vedľa obradnej siene s ukončením pred ulicou Harmincova, Pešia zóna 3
4. Hanulova ulica od Academia Istropolitana po SAZP,
5. Hanulova ulica od Inštitútu verejného vzdelávania po Okresné riaditeľstvo policajného
zboru
6. Chodník vedúci od zastávky Švantnerova popri Harmony, MŠ Švantnerova, ZŠ
Sokolíkova, s vyústením na Sokolíkovu,
7. Chodník vedúci od Švantnerovej 13 pomedzi ZŠ Sokolíkova a Harmony s vyústením
do predchádzajúceho chodníka,
8. Chodník vedúci od zastávky J. Alexyho medzi bytovými domami na Galbavého ulici a
zeleným pruhom priliehajúcim k ulici Sch. Trnavského s vyústením na Švantnerovu,
9. Chodník pozdĺž ulice Saratovská od zastávky autobusu Drobného ul. (v smere do
mesta) vedúci vedľa Okresného súdu BA IV, bývalého objektu Slovenskej pošty,
vedľa predajne LIDL s vyústením na ulicu Pod záhradami.
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b) Okolie základných škôl, materských škôl
1. Základná škola Nejedlého
2. Základná škola Beňovského
3. Základná škola Sokolíkova
4. Základná škola Pri kríži
5. Základná umelecká škola E. Suchoňa Batkova ul.
6. Britská škola Pekníkova
7. Britská škola J. Valašťana Dolinského 1 v celom úseku od Koprivnickej po
Vendelínsku,
8. Materská škola Sekurisova
9. Materská škola Ušiakova
10. Materská škola Damborského
11. Materská škola Švantnerova,
12. Materská škola Galbavého
13. Materská škola Ožvoldíkova
14. Materská škola Pri kríži
15. Materská škola Cabanova
16. Materská škola Bazovského
17. Materská škola Fedákova
18. Materská škola Bullova
19. Materská škola Nejedlého
20. Cirkevná materská škola Bilíkova
21. bývalá MŠ Pekníková celý prístup k MŠ
22. Gymnázium Bilíkova
23. Objekt bývalej ZŠ Bilíkova
24. SPŠE K. Adlera
25. SOŠPg Bullova
26. Miestna knižnica Dúbravka, Sekurisova
Okolím sa myslí obvodový chodník /cesta/ na dotyku oplotenia okolo celého areálu.
c) Parky a kostoly
1. Kostol Svätého ducha - trávnatý priestor vymedzený chodníkmi okolo kostola a
parkoviskom vrátane, ako i priľahlé chodníky
2. Kostol sv. Kozmu a Damiána - časť priliehajúca k hlavnému vstupu a schodisko
vedúce od ulice K horánskej studni ku kostolu.
3. Areál kaplnky Ružencovej Panny Márie - vrátane trávnatej plochy medzi ul. Brižitská
a Jaskyňou zjavenia
4. Evanjelický kostol M. Sch. Trnavského
5. Park Družby - od vstupov z Beňovského, Nemčíkovej, Bullovej a zo strany športového
areálu, vymedzený priečelím Základnej školy Beňovského, chodníkom pozdĺž
športového areálu a záhrad, chodníkom pozdž ulice Beňovského a parkovísk, schodmi
z Nemčíkovej ul, a parkoviskom za domom Damborského 2
6. Dom kultúry Dúbravka - spevnené plochy aj trávniky pred objektom
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d) Nákupné strediská
1. Dom služieb Sch. Trnavského vymedzený priľahlými spevnenými plochami
2. Objekt Tesco Sch. Trnavského, spevnená plocha pred objektom a trávnatou plochou
3. Nákupné stredisko Saratov vymedzené priľahlými spevnenými plochami
Schválené na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením MZ č.
............. zo dňa 25.6.2019
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.augusta 2019.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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