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VEC   

Oznámenie o výsledku vybavenia petície za zrušenie chovu psov a koní na Ihličnatej ulici 

 

Dňa 08.12.2015 bola na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava–Vrakuňa prijatá „Petícia za 

zrušenie chovu psov a koní na Ihličnatej, parc. č. 3286/2“, spolu s 2-mi podpisovými hárkami.  

 

V prijatej petícii sa občania obracajú na Mestskú časť Bratislava–Vrakuňa s požiadavkami, aby 

riešila a preverila situáciu na Ihličnatej ulici, parc. č. 3286/2, kde majiteľka: 

 

- porušuje § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

- § 127 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), 

- neustále obťažuje susedov chovom koní, štekotom 40 psov, množiacimi sa potkanmi, 

zápachom, fekáliami. 

Ďalej  uviedli, že aj napriek predchádzajúcim sťažnostiam sa situácia zhoršuje a na predmetnom 

pozemku sa aktuálne stavia ďalšia stavba. 

 

Podľa ust.§ 5 ods.5 zákona č. 85/1990Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

a v súlade so Smernicou pre uplatňovanie zákona č. 85/1990Zb. o petičnom práve je príslušný 

orgán verejnej moci povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho 

súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo celospoločenským záujmom.  

 

Starosta Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa inicioval osobné stretnutie s majiteľkou predmetnej 

parcely dňa 28.12.2016. Zároveň mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako príslušný stavebný úrad 

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 98 stavebného zákona oznámil listom 

zo dňa 21.12.2016, že dňa 17. januára 2017 sa uskutoční na pozemku pri stavbe rodinného domu 

výkon štátneho stavebného dohľadu. Účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu bolo 

zistenie skutkového stavu na tvári miesta a či sa predmetné oznámenie o nepovolenej stavebnej 

činnosti zakladá na pravde. Súčasne stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa požiadal 

majiteľku, aby pri výkone štátneho stavebného dohľadu doložila právno-technickú dokumentáciu 

stavby (najmä: stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, projektovú 

dokumentáciu overenú príslušným stavebným úradom v príslušnom správnom konaní). 

 

 

 

 



K výkonu štátneho stavebného dohľadu, ktoré sa konalo dňa 17. januára 2017 neboli zo strany 

majiteľky pozemku predložené žiadne doklady, podľa jej vyjadrenia sa jedná o stavbu rodinného 

domu, nie stajne. Majiteľke bola uložená povinnosť v lehote do 3 mesiacov požiadať o dodatočné 

povolenie stavby rodinného domu a predložiť nevyhnutné doklady k žiadosti o vydanie 

dodatočného povolenia, o. i. aj vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti 

o životné prostredie (oddelenie odpadového hospodárstva, oddelenie ochrany prírody a krajiny). 

 

V súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou bola zo strany mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa zvolaná komisionálna obhliadka, ktorá sa konala dňa 24. januára 2017 a ktorej 

účelom bolo prešetrenie chovu psov a koní z hľadiska čistoty a starostlivosti, ako aj kontroly 

zaregistrovaných psov v zmysle Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č.5/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015.  

 

Komisionálnou obhliadkou boli zistené nasledovné skutočnosti: 

Majiteľka sprístupnila pozemok aj nehnuteľnosti na prehliadku zamestnancom Regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správy Bratislava. Na pozemku bolo reálne 26 psov, ani jeden kôň. 

Podľa vyjadrenia majiteľky, kôň bol prevezený do Šamorína, kde je ustajnený. Všetky psy mali 

platné očkovacie preukazy, v ktorých boli zaznamenané potrebné vakcinácie. 

Veterinári každého jedného psa fotograficky zdokumentovali. V čase komisionálnej obhliadky 

neboli na pozemku zaznamenaný žiadny hlodavec, ani zápach v exteriéri. V interiéri bol zápach 

adekvátny počtu sa vyskytujúcich psov. Priestor z hľadiska metráže neporušuje 123/2008 Z. z. - 

Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane spoločenských zvierat 

a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Podľa veterinárnej kontroly boli 

zvieratá v dobrom výživovom stave. Bolo odporučené majiteľke, aby už nebrala ďalšie zvieratá. 

 

Týmto považujeme predmetnú petíciu za vybavenú a oznamujeme Vám, že  výsledkoch 

prípadného ďalšieho šetrenia v súvislosti s vyššie uvedenou petíciou Vás budeme informovať 

prostredníctvom Vášho povereného zástupcu. 

 

S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich  možností  oboznámiť aj 

ostatných občanov podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia 

petície bude zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov na webovom sídle mestskej časti.  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

                     JUDr. Ing. Martin Kuruc 

           starosta, v.r. 
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