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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE


Uznesenie č. ___/2009



Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

	rozhodlo, že



nevyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 182/08-10 zo dňa 12.01.2009














Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina


Dňa 21.01.2009 bol Mestu Žilina doručený  protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. k. Pd 182/08-10 zo dňa 12.01.2009, ktorým navrhol zrušiť čl. 3 ods. 1 písm. b), f), h), ods. 2, ods. 5, čl. 5 ods. 8, čl. 6 ods. 3, 4, 5 písm. a), čl. 8 ods. 9, 10 všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina.

Predkladateľ sa s protestom prokurátora nestotožňuje, a preto navrhuje protestu nevyhovieť z týchto dôvodov:

	k čl. 3 ods. 1 písm. b) a čl. 5 ods. 8: s poukazom na § 4 ods. 1 a 5 má predkladateľ za to, že táto časť VZN je v súlade s právnym poriadkom SR, nakoľko samotný zákon hovorí o "vodení psa mimo chovného priestoru", pričom podrobnosti určí obec svojim VZN, čiže je tu priamy zákonný odkaz na možnosť takejto úpravy zo strany obce,

k čl. 3 ods. 1 písm. f): v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) obec zabezpečuje verejný poriadok v obci, v zmysle písm. h) obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, z toho dôvodu na ochranu obyvateľov obce je dôvodné vyžadovať od držiteľa napádajúceho psa potvrdenie o jeho veterinárnom vyšetrení; v opačnom prípade sa postihnutý nemôže účinne domôcť svojich práv,
k čl. 3 ods. 1 písm. h), čl. 3 ods. 5: toto ustanovenie je v súlade s § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. Ustanovenie čl. 3 ods. 5 nie je preto obmedzením vlastníckeho práva, ale vyzdvihnutím nadradeného verejného záujmu na nachovaní bezpečnosti obyvateľov pred vlastníckym právom, ktoré samozrejme Mesto Žilina rešpektuje, avšak predkladateľ opätovne zdôrazňuje, že ani výkon vlastníckeho práva nie je neobmedzený. Vlastnícke právo pochopiteľne platí erga omnes, to však neznamená, že nemá žiadne hranice („Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“ – J. J. Rousseau). V zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Podľa ustanovenia § 123 Občianskeho zákonníka Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Podľa čl. 20 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom. T.j. rozsah vlastníckych oprávnení je determinovaný zákonom (ktorým je sú aj vyššie citované ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb.),
	k čl. 3 ods. 2: toto ustanovenie vychádza z § 22 zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorého o. i. vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania,
k čl. 6 ods. 3: dané ustanovenie je v súlade s právomocou obce formou VZN stanoviť podrobnosti o vodení psa v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z .z., čo samozrejme nevylučuje a nenahrádza činnosť príslušných veterinárnych orgánov v rámci ich pôsobnosti,
k čl. 6 ods. 4, ods. 5 písm. a): nemožno sa stotožniť s názorom prokurátora, pretože tieto ustanovenia upravujú voľný pohyb psov na verejne prístupných miestach, kam zmieňované miesta už len z ich etymologického významu patria (a patria tam aj spoločné priestory obytných domov, ktoré sú taktiež v podstate prístupné pre každého; navyše ak ide o spoločné priestory, z ich spoločného užívania viacerými vlastníkmi bytov v obytnom dome vyplýva aj nutnosť nadradiť záujem bezpečného a pokojného života obyvateľov domu; samozrejme právo viesť psa – na vôdzke – nie je vôbec dotknuté),
k čl. 8 ods. 9, ods. 10: nakoľko Mesto Žilina v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti upravilo niektoré vzťahy vo VZN č. 4/2008, vo väzbe na § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch bol upravený sankčný mechanizmus za porušenie ustanovení tohto VZN tak ako to umožňuje zákon o priestupkoch.

Navyše tiež predkladateľ dodáva, že § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. len príkladmo vymedzuje rozsah pôsobnosti obce.



