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Dôvodová správa 

 

     Schválenie nového Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej „nariadenie“) 
vyplýva potreby  jeho aktualizácie a uvedenia do súladu s novými právnymi normami, na 
ktoré sa odvolávalo pôvodné VZN č. 1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov  na území  mestskej časti Bratislava-Petržalka, v  znení  všeobecne záväzných  nariadení 
č. 1/2006 a 8/2006.  
 
     V súlade s § 3 ods. (1) Pravidiel prijímania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
Bratislava-Petržalka   (ďalej    „pravidlá   prijímania   VZN“),  ktoré   nadobudlo   účinnosť    
dňa 15. februára 2005, bol návrh nariadenia predložený na pripomienkové konanie 
oddeleniam Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka a dňa 6. 11. 2007 Komisii životného 
prostredia a verejného poriadku, ktorá po prerokovaní odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
predmetný materiál s pripomienkami schváliť.  
 
     Dňa 19. 11. 2007 bol návrh nariadenia v súlade s § 4 pravidiel prijímania VZN 
prerokovaný v Legislatívno-právnej komisii Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorá uznesením č. 18 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, po prerokovaní materiálu, odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predmetný materiál po zapracovaní pripomienok.  
 
     Dňa 11. 12. 2007 bol návrh nariadenia prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 
     Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní citovaného návrhu 
nariadenia tvorí prílohu dôvodovej správy. 
      
 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2007 
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Legislatívno-právna komisia po prerokovaní materiál u 
 
odporú ča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 
nasledovných pripomienok: 
 

1. V názve nariadenia za slová „ktorým sa“ vložiť slovo „bližšie“. 

2. V úvodnej vete nariadenia doplniť príslušné paragrafy zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, ktoré splnomocňujú mestskú časť vydávať všeobecne záväzné 
nariadenia. 

3. V úvodnej vete nariadenia za slová „§ 6 ods. 1 zákona“ vložiť slová „Slovenskej národnej 
rady“. 

4. V úvodnej vete nariadenia za slová „§ 29 zákona“ vložiť slová „Slovenskej národnej rady“. 

5. V § 1 odsek 2 upraviť v znení: 

„(2) Ustanovuje zodpovednosť toho, kto psa vedie, za vyčistenie verejných priestranstiev po 
ich znečistení výkalmi psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“).“. 

6. V § 1 ods. 3 za slovo „zákonov“ doplniť bodku. 

7. V § 1 odsek 4 upraviť v znení: 

„(4) Podrobnosti o vodení psov ustanovuje osobitný predpis.2)“. 

Poznámku pod čiarou k odkazu 2 upraviť v znení: 
 

„2) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003, 
ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.“.  

 

8. V § 2 písmená f) a g) upraviť v znení: 

„f) verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo užívaní 
mestskej časti alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

g) plochou verejnej zelene sú upravené plochy a trávniky a dočasne zatrávnené plochy, ktoré 
plnia funkciu verejnej zelene.“. 

9. V § 3 odsek 1 upraviť v znení: 

„(1) Psa, ktorý podlieha evidencii4) prihlási jeho držiteľ na miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Petržalka (ďalej len „úrad“) na tlačive prihlášky, ktoré je uvedené v prílohe č. 1, inak sa 
dopustí priestupku podľa osobitného zákona.5)“. 

Doterajšie prílohy č. 1 až č. 4 označiť ako prílohy č. 2 až č. 5. 

10. V § 3 ods. 2 slová „V prihláške na“ nahradiť slovami „Na tlačive prihlášky pre“. 

11. V § 3 ods. 3 vypustiť slová „Po predložení vyplnenej prihlášky“ a vypustiť slovo „jej“. 

12. V § 3 ods. 7 slová „v prihláške“ nahradiť slovami „poskytnuté do evidencie psov“. 

13. V § 3 ods. 10 za slovo „odvtedy“ a za slovo „zistil“ vložiť čiarku. 

14. V § 3 vypustiť odsek 12. Doterajšie odseky 13 až 15 označiť ako odseky 12 až 14. 

15. V § 4 vypustiť odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 označiť ako odseky 1 až 3. 
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16. V § 4 ods. 1 vložiť nové písmeno a) v znení: 

„a) na plochy verejnej zelene,“. 

Doterajšie písmena a) až i) označiť ako písmená b) až j). 

17. V § 4 ods. 2 vypustiť písmeno i). Doterajšie písmeno j) označiť ako písmeno i). 

18. V § 5 vypustiť odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 označiť ako odsek 2. 

19. Vypustiť § 7. Doterajšie § 8 až 10 označiť ako § 7 až 9. 

20. Poznámku pod čiarou k odkazu 3 upraviť v znení: 

„3) § 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a 
§ 24 ods. 1 Trestného zákona.“. 

21. Poznámku pod čiarou k odkazu 4 upraviť v znení: 

„4) § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.“. 

22. V poznámkach pod čiarou k odkazom 6 a 13 vypustiť slová „o priestupkoch“. 

23. Poznámku pod čiarou k odkazu 7 upraviť v znení: 

„7) § 48 zákona č. 372/1990 Zb. a § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z.“. 

24. V poznámkach pod čiarou k odkazom 8 až 12 za skratkou „Z. z.“ vypustiť čiarku a slová 
„ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov“. 

25. Doplniť novú prílohu č. 1. Doterajšie prílohy č. 1 až č. 4 označiť ako prílohy č. 2 až č. 5. 

26. V prílohe č. 2 presne vymedziť ulice, na ktorých je voľný pohyb psov povolený. 

27. Doplniť zoznam miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný. 

28. V celom texte nariadenia upraviť odkazy na iné právne predpisy v zmysle Legislatívnych 
pravidiel vlády Slovenskej republiky. 

 
 
 
 
Ing. Pavol Baxa, v. r. 
predseda komisie 
 
Mgr. Darina Gálovičová 
tajomníčka komisie 
 
Zn: MAGS OLP 9220/2007- 519346 
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Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ___/2007. 
Por. č. Účastníci prerokovania - stanoviská a pripomienky 

 Uznesenie č. 18 zo zasadnutia Legislatívno-právnej komisie MsZ zo dňa 19. 11. 2007:  
1. V názve nariadenia za slová „ktorým sa“ vložiť slovo „bližšie“. 
2. V úvodnej vete nariadenia doplniť príslušné paragrafy zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ktoré 
splnomocňujú mestskú časť vydávať všeobecne záväzné nariadenia. 

3.  V úvodnej vete nariadenia za slová „§ 6 ods. 1 zákona“ vložiť slová „Slovenskej národnej rady“. 
4. V úvodnej vete nariadenia za slová „§ 29 zákona“ vložiť slová „Slovenskej národnej rady“. 

     5.  V § 1 odsek 2 upraviť v znení: 
„(2) Ustanovuje zodpovednosť toho, kto psa vedie, za vyčistenie verejných priestranstiev po ich 
znečistení výkalmi psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“).“.  

6.  V § 1 ods. 3 za slovo „zákonov“ doplniť bodku. 
7. V § 1 odsek 4 upraviť v znení: 

„(4) Podrobnosti o vodení psov ustanovuje osobitný predpis.2)“. 
Poznámku pod čiarou k odkazu 2 upraviť v znení: 
 
„2) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003, 
ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.“ 

8. V § 2 písmená f) a g) upraviť v znení: 
„f) verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo užívaní mestskej 
časti alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
g) plochou verejnej zelene sú upravené plochy a trávniky a dočasne zatrávnené plochy, ktoré plnia 
funkciu verejnej zelene.“ 

9. V § 3 odsek 1 upraviť v znení: 
„(1) Psa, ktorý podlieha evidencii4) prihlási jeho držiteľ na miestnom úrade mestskej časti Bratislava
Petržalka (ďalej len „úrad“) na tlačive prihlášky, ktoré je uvedené v prílohe č. 1, inak sa dopustí 
priestupku podľa osobitného zákona.5)“. 
Doterajšie prílohy č. 1 až č. 4 označiť ako prílohy č. 2 až č. 5. 

10.  V § 3 ods. 2 slová „V prihláške na“ nahradiť slovami „Na tlačive prihlášky pre“. 
11. V § 3 ods. 3 vypustiť slová „Po predložení vyplnenej prihlášky“ a vypustiť slovo „jej“. 
12.  V § 3 ods. 7 slová „v prihláške“ nahradiť slovami „poskytnuté do evidencie psov“. 
13.  V § 3 ods. 10 za slovo „odvtedy“ a za slovo „zistil“ vložiť čiarku. 
14. V § 3 vypustiť odsek 12. Doterajšie odseky 13 až 15 označiť ako odseky 12 až 14. 
15. V § 4 vypustiť odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 označiť ako odseky 1 až 3. 
16. V § 4 ods. 1 vložiť nové písmeno a) v znení: 

„a) na plochy verejnej zelene,“. 
Doterajšie písmena a) až i) označiť ako písmená b) až j). 

17.  V § 4 ods. 2 vypustiť písmeno i). Doterajšie písmeno j) označiť ako písmeno i). 
18. V § 5 vypustiť odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 označiť ako odsek 2. 
19.  Vypustiť § 7. Doterajšie § 8 až 10 označiť ako § 7 až 9. 
20.  Poznámku pod čiarou k odkazu 3 upraviť v znení: 

„3) § 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a § 
24 ods. 1 Trestného zákona.“. 

21. Poznámku pod čiarou k odkazu 4 upraviť v znení: 
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„4) § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.“. 
22. V poznámkach pod čiarou k odkazom 6 a 13 vypustiť slová „o priestupkoch“. 
23. Poznámku pod čiarou k odkazu 7 upraviť v znení: 

„7) § 48 zákona č. 372/1990 Zb. a § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z.“. 
24.  V poznámkach pod čiarou k odkazom 8 až 12 za skratkou „Z. z.“ vypustiť čiarku a slová „ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov“. 
25. Doplniť novú prílohu č. 1. Doterajšie prílohy č. 1 až č. 4 označiť ako prílohy č. 2 až č. 5. 
26. V prílohe č. 2 presne vymedziť ulice, na ktorých je voľný pohyb psov povolený. 
27. Doplniť zoznam miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný. 
28. V celom texte nariadenia upraviť odkazy na iné právne predpisy v zmysle Legislatívnych pravidiel 

vlády Slovenskej republiky.  
 Pripomienky KŽPaVP: 

29. Vypustiť ods. (2) v § 6 
 
 
 

30. Doplniť § 8 o vetu: „Ak držiteľ psa nedodrží alebo poruší ustanovenia tohto VZN, bude postihnutý 
za priestupok podľa osobitného predpisu.“  

31. V § 3 ods. (2) písm. a) doplniť slovo: „svoje“ 
 Pripomienky Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Okrskovej stanice Petržalka 
32. Bez pripomienok 
 Pripomienky zložiek  Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka 
33. Prednosta: v prílohe č. 3 na informačnej tabuli „Zákaz vstupu so psom“ zabezpečiť dvojité 

preškrtnutie piktogramu znázorňujúceho psa  
34. Útvar miestneho kontrolóra: bez pripomienok 
35.  Stavebný poriadok: bez pripomienok 
36. Referát podnikateľských činností: bez pripomienok 
37.  Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva: návrh v § 6 vypustiť text: „Kontajner na psie výkaly“ 

a ponechať len: „Kontajner“ 

 Oddelenie organizačné: 
37.  v prílohe č. 1 zmeniť „Jantárova cesta“ na „Jantárová cesta“ 
38.  zmena formulácie § 10 Zrušovacie ustanovenie na text: „Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne 

záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č
1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava
Petržalka v všeobecne záväzných znení  nariadení č. 1/2006 a 8/2006 

39. Oddelenie školstva, kultúry a športu: bez pripomienok 
40. Finančné oddelenie: bez pripomienok 
41. Oddelenie územného rozvoja a dopravy: bez pripomienok 

 Oddelenie nakladania s majetkom MČ 
42. V § 2 písm. a) – c) do textu doplniť sloveso ...Je..., t. j. držiteľom psa je osoba, ... čipovaním psa je  

trvalé zavedenie...,  vhodným obalom na odstraňovanie psích výkalov je miroténové..., túlajúcim 
psom je pes,... 

43. § 3 ods. (1) upraviť nasledovne: .... na tlačive, ktoré mu na požiadanie vydá finančné oddelenie – 
referát daní a poplatkov.. (na základe novej organizačnej štruktúry) 
 
 

44.  § 3 ods. (10) opraviť nasledovne: „Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ  psa povinný 
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do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť úradu, inak sa dopustí 
priestupku 8)“ 
 

45.  § 3 ods. (15) upraviť nasledovne: .... posledná veta odseku na konci ... alebo v krajnej núdzi, oznámiť
finančnému oddeleniu – referátu daní a poplatkov.. (na základe novej organizačnej štruktúry) 

46.  § 4 ods. (2)  v predposlednej vete opraviť nasledovne: „...ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah, na 
vlastné náklady. 

47.  § 5 ods. (1) druhú vetu opraviť nasledovne: ...je voľný pohyb psa povolený, je viditeľne označené...  

48. § 7 ods. (1) opraviť nasledovne: „....ktorá má s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 
uzatvorenú....“ 

49.  Príloha č. 1 – 4 opraviť naledovne: „...pri nadjezde na Starý most.“ 
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Stanovisko 
Komisie životného prostredia a verejného poriadku pri miestnom zastupiteľstve  

 Bratislava-Petržalka zo dňa 06. novembra 2007 
 
 
 

 
  Prítomní:    RNDr. Eugen Lexmann, Dušan Figel, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. 

Ľubica    Dudová,  RNDr. Gabriel Gaži, Ing. Peter  Stach, Martin Zvardoň 
 
 
 
K bodu:    „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.“ 

 
 Stanovisko: Komisia Životného prostredia a verejného poriadku pri miestnom zastupiteľstve    

mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
predložený materiál s pripomienkami schváliť. 

 
 
Hlasovanie:  Prítomní:   7 
                      za:            7 
                      proti:        0 
                      zdržal sa:  0  
 
 
V Bratislave dňa: 06. 11. 2007 
 
 
        RNDr. Eugen Lexmann 
            predseda KŽPaVP 
 
 
Za správnosť:  RNDr. Lištiaková 
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(NÁVRH) 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. ............../2007  
z ............. 2007,  

 
ktorým   sa  bližšie upravujú  niektoré  podmienky  držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka   
  
 
     Miestne   zastupiteľstvo   mestskej   časti   Bratislava-Petržalka    podľa    § 6   ods.   1 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších 
zákonov, § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona  Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste  Slovenskej   republiky  Bratislave   v   znení   neskorších   prepisov,   § 3 ods. 
6, § 5  a § 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania 
psov a v súlade s dodatkom č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
ustanovuje: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia  

 
 (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje niektoré 
podmienky evidencie psov, obmedzenia vstupu a voľného pohybu psov a voľný pohyb psov 
na  miestach vyhradených týmto nariadením.  
  
 (2) Ustanovuje zodpovednosť toho, kto psa vedie, za vyčistenie verejných priestranstiev po 
ich znečistení výkalmi psov na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len  „mestská 
časť“). 
 
 (3) Nevzťahuje sa na služobných psov používaných podľa osobitných zákonov.1)  

 
 (4) Podrobnosti o vodení psov ustanovuje osobitný predpis.2) 
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
 Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a)   držiteľom psa je osoba, ktorá má psa vo faktickej moci a nakladá s ním ako s vlastným, 
b) čipovaním psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a určenia 

totožnosti     psa, 
c) vhodným obalom na odstraňovanie psích výkalov je napr. mikroténové, igelitové alebo 

papierové   vrecúško, 
d) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol 

sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 
núdzi,3)  

e) verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo užívaní  
mestskej časti alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

f) plochou verejnej zelene sú upravené plochy a trávniky a dočasne zatrávnené plochy, ktoré 
plnia funkciu verejnej zelene. 
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§ 3 
Evidencia psov 

 
     (1) Psa, ktorý  podlieha evidencii4),  prihlási  jeho držiteľ  osobne,  poštou  alebo 
elektronicky na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „úrad“) na 
tlačive prihlášky, ktoré je uvedené v prílohe č. 1, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného 
zákona.5)  
 
 (2) Na tlačive prihlášky pre evidenčné účely psa je jeho držiteľ povinný uviesť: 
a)  svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, 
b) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa 

umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
c)  tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
d) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo  

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. 
 
 (3) Úrad overí úplnosť údajov, potvrdí držiteľovi splnenie prihlasovacej povinnosti a vydá 
mu evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). 
 
 (4) Prvú známku vydáva úrad bezodplatne. 
 
 (5) Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania na vlastné 
náklady. Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou. 
 
 (6) Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je držiteľ povinný do 30 dní od zmeny 
nahlásiť na úrad. Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa. K oznámeniu o úhyne psa priloží 
potvrdenie osoby oprávnenej na nakladanie s biologickým odpadom o prevzatí uhynutého psa 
alebo potvrdenie veterinára v prípade utratenia psa.   
 
 (7) Neúplné alebo nepravdivé údaje poskytnuté do evidencie psov sa postihujú ako 
priestupok podľa osobitného predpisu.6) 
 
 (8) Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka musí byť viditeľne umiestnená 
na obojku psa a je neprenosná na iného psa. 
 
 (9) Porušenie povinností uvedených v odseku 8 sa postihuje ako priestupok podľa 
osobitného zákona. 7) 
 
     (10) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, 
čo  odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť  úradu, inak sa dopustí  
priestupku. 8) 

 
 (11) Úrad vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške 50,- Sk.9) 

 
 
 
 



 11 

-3- 
 
 
    (12) Každé pohryznutie alebo poranenie človeka psom je držiteľ psa, prípadne  ten, kto psa 
viedol, povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní, oznámiť túto skutočnosť 
úradu písomne alebo ústne do zápisnice, ak tak neurobil držiteľ psa v oznámení o zmene 
evidencie psa. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje ako priestupok podľa osobitného 
zákona.10)  
 
     (13) Oznámenie podľa odseku 12 možno urobiť aj faxom alebo elektronickou poštou. 
V takom prípade sa musí dodatočne do 7 dní zaslať písomné oznámenie. 

 
 (14) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť 
osobe, ktorú pes pohrýzol, svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; ten, kto  psa 
vedie, je  povinný  oznámiť  osobe,  ktorú  pes  pohrýzol, aj  meno, priezvisko  a  adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa.11)  
 

§ 4 
Obmedzenia vstupu a voľného pohybu psov 

(1) Vstup so psom je zakázaný: 
  a)  na plochy verejnej zelene 

b) do detských ihrísk a pieskovísk, 
c) do vodných plôch jazera Veľký Draždiak, 
d) do areálov školských a predškolských zariadení, 
e) do športovísk a štadiónov prístupných verejnosti, 
f) do zdravotníckych zariadení, detských domovov a domovov dôchodcov, 
g) na cintoríny, 
h) na trhoviská, tovarové burzy a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom, 

       i)  všetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených priestorov,  
okrem prípadov, keď to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného užívateľa 
alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje.  
 
(2) Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený značkou "Zákaz vstupu so psom", 
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3. Označenie značkou podľa prílohy č. 3 môže byť 
nahradené piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti 
právny vzťah, na vlastné náklady. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov nevidiacich. 

 
(3) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách a na miestach, kde sa pohybuje 
alebo zhlukuje väčšie množstvo ľudí, označených značkou „Zákaz voľného pohybu psov“,  
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4. Označenie značkou podľa prílohy č. 4 môže byť 
nahradené piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti 
právny vzťah, na vlastné náklady. Zákaz voľného pohybu psov platí v priestore obytnej zóny 
mestskej časti, vymedzenom ulicami Einsteinova, Dolnozemská, Panónska, Kopčianska, 
Kaukazská a Viedenská. 
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§ 5 
Voľný pohyb psov 

 
(1) Voľný pohyb psa je povolený na vyhradených miestach, ktorých zoznam je uvedený v 
prílohe č. 2 a mapa s vyznačením miest vyhradených na voľný pohyb psov je v prílohe č. 2 a). 
Miesto, na ktorom je voľný pohyb psa povolený je umiestnené viditeľne označenie, značkou 
„Voľný pohyb psov“, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.   
 
 
 (2) Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb vodiaceho psa bez vôdzky mimo chovného 
priestoru  alebo  zariadenia  na  chov, ak  je  na  základe  výcviku  ovládaný  osobou,  ktorá  
ho vedie. 12) 
 

§ 6 
Čistenie verejných priestranstiev 

 
     (1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť. Obal  s výkalmi  po  uzavretí  do vhodného obalu  vhodí do 
kontajnera  vyhradeného na zhromažďovanie psích výkalov, označeného nápisom „Kontajner 
na psie výkaly“. Text na kontajneri môže byť nahradený piktogramom. 
 
     (2) V prípade, že psie výkaly odstráni mestská časť, držiteľ nahradí mestskej časti náklady 
potrebné na odstránenie výkalov. Náhrada nákladov nebráni uplatneniu postihu za priestupok 
podľa osobitného zákona.13) 

 
§ 7 

Kontrola 
 
    Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti.  
 

§ 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2003, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Petržalka v znení nariadenia č. 1/2006 a nariadenia č. 8/2006.  

 
§ 9 

Účinnosť 
 

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______________. 
 
 
 
                                                                                                             Milan Ftáčnik 
                                                          starosta 
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1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, 
zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii 
v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej  národnej   rady   č. 564/1991 Zb.  o   obecnej    
polícii   v   znení   neskorších  predpisov,  zákon č. 199/2004 Z. z.  Colný  zákon,  zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži . 
2) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003, 
ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
3) § 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým  sa  upravujú  niektoré  podmienky  držania 
psov a § 24 ods. 1 Trestného zákona.  
4) § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.. 
5) § 48 zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990  Zb. o priestupkoch  v  znení  
neskorších   predpisov,  § 7 ods. 1  písm. a)  zákona  č. 282/2002 Z. z.  
6) § 46 zákona č.  372/1990 Zb.  
7) § 48  zákona č.  372/1990 Zb. a § 7 ods. 2  písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z. 
8)  §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z. 
9) § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z. 
10) § 7 ods. 1 písm. c) a  §7 ods. 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z. 
11) § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z. 
12) § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z. 
13) § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990  Zb.  
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Príloha č. 1  k nariadeniu    č.____/2007 
 

DAŇ ZA PSA – EVIDENCIA PSA 
 
VS: 

A. Držiteľ psa     Telef.: 
Meno a priezvisko: 
 

Rodné číslo: 
 
Číslo OP: 

Adresa trvalého pobytu : 
 
 

Charakter budovy  (rodinný dom, panelák) 
 
 

Povaha psa - nebezpečnosť 
 

Umiestnenie chovného priestoru - lokalita  
 
 

B. Predmet poplatku – popis psa                                                                                                                  
Počet 
psov 

Číslo evidenčnej 
zmnámky 

 Mesiac a rok 
odkedy sa pes drží 

Plemeno 
(krížčenec) 

 
Vek 

 
Pohlavie 

Výška 
v cm 

 
Farba 

  Zvláštne znamenie 
tetovanie, čipovanie 

1.         
2.         
3.         

C. Na aký účel sa pes drží          
1.                                                                             
2.  
3.  

 
V Bratislave, dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . .   
               Podpis držiteľa psa 
 
 
V prípade potreby súhlasím so zverejnením  údajov,  okrem rodného čísla. 
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Príloha č. 2 k nariadeniu    č.____/2007 
 

Zoznam miest vyhradených  pre  voľný   pohyb   psov   na   území  mestskej   časti   
Bratislava-Petržalka 

 
1. Zadunajská cesta – Gymnázium Mercury                      
 
 
2. Bosákova  - pri nadjazde na Starý most 
     
              
3. Jantárova cesta - Chorvátske rameno – Jungmannova - Rusovská cesta 
 
 
4. Gessayova – Oduského – Chorvátske rameno 
 
 
5. Topoľčianska – Jantárova cesta – Motel Oáza  
 
 
6. Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – Hotel Bonbón 
 
 
7. Antolská – Betliarska – Chorvátske ramno – oproti nemocnici Antolská 
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Príloha č. 2 a)  k nariadeniu    č.____/2007 

 
Mapa s označením miest vyhradených  pre  voľný   pohyb   psov   na   území  mestskej   

časti   Bratislava-Petržalka 
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Príloha č. 3 k nariadeniu    č.____/2007 
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Príloha č. 4 k nariadeniu    č.____/2007 
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Príloha č. 5 k nariadeniu    č.____/2007 
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