
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 

  
Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava - Lamač 

č. 3/2007 
zo dňa 19.4.2007, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- 
Lamač č. 1/2003 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti 

Bratislava - Lamač 
  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 15 zákona č. 377/1990 Zb.                
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa §§ 5 a 6 
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a podľa 
príslušných ustanovení Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej 
časti Bratislava - Lamač. 
  

Čl. I. 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Lamač č. 1/2003 o podmienkach 
evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Lamač sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 3 ods. 13 sa slová „miestnom poplatku“ nahrádzajú slovami „ miestnej dane“. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: 
„/4 čl. 4 až čl. 10 VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač. 
 

2. § 4 ods. 1 sa mení a znie: 

(1) Voľný pohyb psa je zakázaný na priestranstve, ktoré je tak označené.  

3. § 4 ods. 2 sa mení a znie: 

 (2) Priestranstvo, kde je voľný pohyb psa zakázaný,  musí byť viditeľne označené značkou 
"Zákaz voľného pohybu psov". 

4.    § 4 ods. 3 sa mení a znie: 

      (3) Voľný pohyb psov je zakázaný: 

a) v priestore v okolí „Jazierka Na Barine“ (ohraničená zelená plocha); 

b) v areáli Materskej školy (Zlatohorská ulica, Heyrovského ulica); 

c) v areáli Základnej školy; 

d) v priestoroch všetkých detských ihrísk a športovísk; 

e) v areáli kostola; 

f) v parčíku na Rozálke; 
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g) v areáli cintorína; 

h) na lúke pri Základnej škole 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
 „/1 Zákon č. 473/2005 Zz. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení. 
 
 Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 
 „/3 §§ 24 a 25 zákona č. 300/2005 Zz. Trestný zákon v platnom znení. 
 
 Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie: 
 „/8 zákon č. 39/2007 Zz. o veterinárne starostlivosti. 
 
 
 V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa slová „zákon č. 2338/2001 Z.z. Colný zákon v znení 
zákona č. 553/2001 z.z.“ nahrádzajú slovami „zákon č. 199/2OO4 Zz. Colný zákon a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 
 
 

Čl. II. 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

                             
 
 
 
 
 
 
                          Mgr. Oľga Keltošová v.r. 

                                                                              starostka 


