
 

 
 

 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača 

č.  2/2016 
z 28. júna 2016, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 o niektorých podmienkach 

držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  

č. 3/2013 z 10. decembra 2013  
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov na základe § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 
zákona č. 102/2010 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013 sa mení 
a dopĺňa takto: 
 
§ 4 znie: 

„§ 4  
Miesta, kde sa zakazuje voľný pohyb psa 

 
Voľný pohyb psa je zakázaný na území mestskej časti na miestach, ktoré sú viditeľne 

označené  
a) vodorovným nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“,  
b) informačnou tabuľou s nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“ alebo   
c) piktogramom označujúcim zákaz voľného pohybu psa.“. 
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Čl. II 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 186/28/06/16/P zo dňa 28. júna 2016. 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. júla 2016. 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Peter Pilinský, v.r. 
 starosta 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 01. júla 2016 
Zvesené dňa:  19. júla 2016 
 


