
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 1/2003 z 25. marca 2003, 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území  

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona SNR  

č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení, v  úplnom znení vyhlásenom pod č. 612/2002 Z. z. o 

obecnom zriadení v spojení s § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom  

meste  Slovenskej republiky, v  znení neskorších prepisov a podľa § 3 ods. 6, § 5 a § 6 zákona 

NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súlade 

s dodatkom č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 19. septembra 2002 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

 (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje niektoré podmienky 

evidencie psov, voľného pohybu psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psa 

zakázaný a ďalej miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný. 

 

 (2) Toto nariadenie ustanovuje povinnosti čistenia verejných priestranstiev pri ich znečistení 

výkalmi psov a upravuje podmienky odchytu túlajúcich sa psov na území Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestskej časti“). 

 

 (3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných  

predpisov.
1) 

 

 (4) Podrobnosti o vodení psa ustanoví všeobecne záväzným nariadením hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava
2)

 . 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

 Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) držiteľom psa osoba, ktorá má psa vo faktickej moci a nakladá s ním ako s vlastným, 

b) čipovaním psa trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a určenia totožnosti psa, 

c) vhodným obalom na odstraňovanie psích výkalov mikroténové, igelitové alebo papierové 

vrecúško, 

d) túlajúcim sa psom pes, ktorý sa voľne pohybuje bez dohľadu osoby, ktorá je psychicky a 

fyzicky spôsobilá ovládať ho. 
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§ 3 

Evidencia psov 

 

 (1) Psa, ktorý podlieha evidencii
3)

 prihlási jeho držiteľ na Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len „úrad“) na tlačive, ktoré mu na požiadanie vydá oddelenie daní a 

poplatkov, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného predpisu.
4)

 

 

 (2) V prihláške na evidenčné účely psa je jeho držiteľ povinný uviesť: 

a) 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) Po predložení vyplnenej prihlášky úrad overí úplnosť jej 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 v prihláške sa postihujú ako priestupok podľa osobitného 

predpisu.
5)

 

 

 (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 

predpisu 
6)

.  

 

     (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
 7)

. 

 

 (11) Úrad vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 10 

náhradnú známku za odplatu vo výške 50,- Sk.
8) 

 

 (12) Poplatok za psa sa platí podľa osobitného  predpisu.
9)

 

 

 (13) Ak pes pohryzie alebo poraní človeka, je držiteľ, prípadne  ten, kto psa viedol, povinný 

bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní oznámiť túto skutočnosť úradu písomne alebo 
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ústne do zápisnice, ak tak neurobil držiteľ psa v oznámení o zmene evidencie psa. Nesplnenie 

tejto povinnosti sa postihuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.
10)

  

 

     (14) Oznámenie podľa odseku 13 možno urobiť aj faxom alebo elektronickou poštou. 

V takom prípade sa musí dodatočne do 7 dní zaslať písomné oznámenie. 

 

 (15) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu     

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú 

pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa
11)

. Súčasne je povinný 

skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť  oddeleniu daní a poplatkov úradu. 

 

§ 4 

Voľný pohyb psov 

 

     (1) Voľný pohyb psa je zakázaný, okrem miest ustanovených osobitným predpisom 
12)

 aj na 

priestranstve, ktoré nie je verejným priestranstvom, ale je verejnosti prístupným. Takéto 

priestranstvo musí byť viditeľne označené značkou „Zákaz voľného pohybu psov“
13)

, ktorej vzor 

je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

 

 (2) Vstup so psom je zakázaný do všetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených 

priestorov, okrem prípadov, ak to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného 

užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz vstupu so psom musí byť 

viditeľne označený značkou „Zákaz vstupu so psom“, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto 

nariadenia. Text na značke môže byť nahradený piktogramom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá 

má k nehnuteľnosti právny vzťah na vlastné náklady. 

 

(3)Vstup so psom je ďalej zakázaný: 

a) do detských ihrísk a pieskovísk a k nim priliehajúcich plôch verejnej zelene, 

b) do vodných plôch jazera Veľký Draždiak, 

c) do areálov školských a predškolských zariadení, 

d) na športoviská a štadióny prístupné verejnosti, 

e) do zdravotníckych zariadení, detských domovov a domovov dôchodcov, 

f) na cintoríny, 

g) na trhoviská, tovarové burzy a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom, 

h) do plôch verejnej zelene, kde je zákaz vstupu so psom. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, 

iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Označenie značkou podľa bodu 2 

zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah na vlastné náklady. 

 

(4) Vstup s vodiacim psom sa riadi osobitným predpisom
14)

. 

 

     (5)Voľný pohyb psa je povolený na miestach, ktorých zoznam a vymedzenie v teréne tvorí 

prílohu č. 3 tohto nariadenia. Priestranstvo, na ktorom je voľný pohyb psa povolený je viditeľne 

označené značkou „Miesto vyhradené pre voľný pohyb psov“, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 

4 tohto nariadenia. Ten, kto psa vedie, musí urobiť vhodné opatrenia, aby voľne sa pohybujúci 

pes neopustil vyhradený priestor. 
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 (6) Každý, kto sa pohybuje v blízkosti priestranstva vymedzeného pre voľný pohyb psov, je 

povinný dbať na primeranú opatrnosť. Vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú 

zodpovednosť. 

 

§ 5 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

     (1) Každý, kto psa vedie po verejnom priestranstve, je povinný mať pri sebe vhodný obal na 

odstraňovanie psích výkalov. Obal s výkalmi po uzavretí vhodí do kontajnera vyhradeného na 

zhromažďovanie psích výkalov označeného nápisom „Kontajner na psie výkaly“, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 5 tohto nariadenia. 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 predpisu.
15)

. 

 

§ 6 

Odchyt túlajúcich sa psov 

 

     (1) Odchyt túlajúcich sa psov vykonáva organizácia, ktorá má s hlavným mestom Slovenskej 

republiky uzatvorenú zmluvu na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
16)

 (ďalej len 

„oprávnená organizácia“). 

 

     (2) Držiteľ, ktorého pes sa stratil, je povinný ihneď po zistení tejto skutočnosti nahlásiť stratu 

oprávnenej organizácii. 

 

     (3) Držiteľ, ktorého pes bol odchytený, je povinný si po tom, ako sa dozvedel o jeho odchyte, 

prevziať  psa  a  uhradiť  náklady   spojené  s  odchytom  a   starostlivosťou  o psa, prípadne so 

zneškodnením kadávera. 

 

(4) Informácie o odchytených  psoch poskytuje oprávnená organizácia úradu. 

 

§7 

Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti pracovne zaradení na 

úrade. 

 

§8 

Účinnosť 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16.06.2003. 
 

 

                                                                                                             Vladimír Bajan 

                                                   starosta, v.r. 
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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. 238/2001 Z. z.  Colný  zákon  

v znení  zákona č. 553/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 

 

2) § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú  niektoré  podmienky  držania  psov,  v pojení  s čl. 6 ods. 

1 písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov. 

 

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

 

4) § 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. 

 

5) § 46 zákona č.  372/1990 Zb. 

 

6) § 48  zákona č.  372/1990 Zb.,  § 7 ods. 2  písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z. 

 

7)  §7 ods.  1 písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z. 

 

8) § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z.. 

 

9)  Zákon Slovenskej národnej rady  č. 544/1990 Zb.  o  miestnych  poplatkoch  v   znení  neskorších   predpisov,    § 

6 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/1996 o miestnych poplatkoch v znení 

neskorších všeobecne záväzných nariadení. 

 

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) § 4 ods. 2  vyhlášky  ministerstva  pôdohospodárstva  č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých 

zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat. 

 

13) § 5 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z. 

 

14) § 5 ods. 2 písm. b)  vyhlášky  ministerstva  pôdohospodárstva  č. 231/1998 Z.z. 

 

15) § 47 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

 

16) Sloboda zvierat so sídlom Sološnícka 10,  841 04 Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


