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Vstup so psom je zakázaný na trhoviská, tovarové burzy a ďalšie miesta označené zákazom 
vstupu so psom. Aj takto dnes jedny z miest, kde majiteľ psa nesmie vziať svojho štvornohého 
miláčika, definuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) bratislavskej Petržalky.  

Ustanovenie však napadla okresná prokurátorka, časť paragrafu je podľa nej nejednoznačná a 
Bratislavčan presne nevie, o ktoré "ďalšie miesta" by malo ísť. Petržalskí poslanci dnes jej protestu v 
tomto bode nevyhoveli.  

"Takáto právna úprava neposkytuje adresátom právnej normy dostatočnú možnosť prispôsobiť jej 
svoje správanie," upozornila petržalskú samosprávu prokurátorka Alexandra Keleová. Podotýka, že 
ak obec vymedzuje miesta zákazu vstupu so psom, je povinná urobiť to vo VZN výslovne. 
Prokurátorka preto mestskej časti navrhla ustanovenie "a ďalšie miesta označené zákazom vstupu" 
vypustiť.  

Petržalka tvrdí, že vo VZN vyhradila miesta, ktorých hranice sú jasne vymedzené, napríklad 
oplotením areálov základných škôl či detských ihrísk. "Miesta, ktoré nie sú ohraničené plotom a 
mestská časť má záujem v rámci starostlivosti o ne zabrániť vstupu so psom, má túto možnosť len na 
základe spomínaného znenia ustanovenia," uvádza samospráva. Pripomína, že ak by toto 
ustanovenie zo znenia VZN vypustila, prišla by o možnosť upraviť tieto plochy, napríklad 
zrekonštruované predzáhradky alebo sadovnícky upravené plochy, informačnou tabuľou Zákaz vstupu 
so psom. "Všetky vyhradené miesta sú viditeľne označené informačnými tabuľami a občanovi je ihneď 
zrejmé, či plocha patrí alebo nepatrí medzi určené miesta, kde je vstup so psom zakázaný," zdôraznila 
samospráva. Protest prokurátorky preto považuje za neopodstatnený.  

Podľa platného VZN z roku 2008 majiteľ psa ho nesmie vziať na detské ihriská a pieskoviská, do 
vodnej plochy jazera Veľký Draždiak, do areálov školských a predškolských zariadení, na športoviská 
a štadióny prístupné verejnosti ani do zdravotníckych zariadení, detských domovov či domovov 
dôchodcov. Psi podľa VZN nesmú ani na cintoríny a do všetkých verejnosti prístupných budov a 
plotom ohradených priestorov, ak to správca nehnuteľnosti nedovolí. Na zákaz musí upozorňovať 
značka a nevzťahuje sa na vodiacich psov.  

Prokurátorka namietala aj voči ďalším ustanoveniam petržalského VZN, keďže neboli v súlade s 
platnou právnou normou. Zvyšným výhradám prokurátorky petržalskí poslanci vyhoveli.  

 


