
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 4/1993 z 23. apríla 1993 

o podmienkach držania a chovu zvierat  

na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka podľa ustanovenia  § 6 ods. 1 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov vykonaných 

zákonom SNR č. 130/1991 Zb. a § 15 ods. 2 pís. a) Zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste SR Bratislave v znení zmien a doplnkov vykonaných zákonom SNR č. 523/1990 Zb. 

a zákonom SNR č. 130/1191 Zb. sa na svojom zasadnutí uznieslo na tomto: 

Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach udržania a chovu zvierat na území mestskej 

časti Bratislava Petržalka. 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky držania a chovu 

domácich hospodárskych zvierat nakladania s uhynutými zvieratami a ich prinášania 

a privádzania na územie mestskej časti. 

(2) Držaním zvierat sa rozumie umiestenie domácich alebo hospodárskych a iných 

zvierat v bytoch, nebytových  priestoroch chovných objektoch a na voľných plochách 

vymedzených na chov na území mestskej časti za účelom chovateľským, spoločenským, 

zdravotným a iným. 

(3) Chovom domácich, hospodárskych a iných zvierat sa rozumie chov na účely 

podnikateľské, úžitkové alebo iné účely v chovnom zariadení  alebo objekte. 

(4) Ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia sa vzťahujú na osoby držiace 

zvieratá a na chovateľov, ktorí sú fyzickými a právnickými osobami, bez ohľadu na osobu 

vlastníka. 

 

§ 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Držať sa chovať zvieratá na území mestskej časti je možné len v súlade s týmto 

nariadením, ak nespôsobujú zdravotné a hygienické škody, neohrozujú kvalitu životného 

prostredia, čistotu a bezpečnosť v domoch, bytoch, na verejných priestranstvách 

a nezapríčiňujú porušovanie občianskeho spolunažívania, najmä neobťažujú obyvateľov 

domov. 

(2) Chovateľom je každý, kto z akýchkoľvek dôvodov chová hoci aj prechodne 

zvieratá. 

(3) Držanie a chov zvierat, vrátane vedeckých a výskumných účelov, na území 

mestskej časti podlieha všeobecne platným právnym predpisom z oblasti veterinárnej 

a zdravotnej (hygienickej) starostlivosti a stavebným predpisom a je možné len pri splnení 

podmienok podľa tohto nariadenia. 

(4) Verejné prehliadky a výstavy zvierat sa môžu konať len na základe súhlasu 

Miestneho úradu Petržalka, za podmienok v súlade so stanoviskom hygienika a veterinárnej 

správy. 

 

§ 3 

Chov úžitkových zvierat 
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(1) Pod pojmom „hospodárke zvieratá“ sa rozumejú: hovädzí dobytkom ošípané, 

ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina, nepárnokopytníky, králiky, kožušinové zvieratá a včely. 

(2) Chov hospodárskych zvierat v rodinných domoch, dvoroch a záhradách na 

území mestskej časti je možný len s povolením úradu mestskej časti, vydaným v súlade 

s kladným stanoviskom obvodného lekára a Okresnej veterinárnej správy hl., mesta SR 

Bratislavy v chovných objektoch (maštaľ, chliev, kurín a pod.) na tento účel vybudovaných, 

spĺňajúcich podmienky podľa  tohto nariadenia. 

(3) Chov  hospodárskych zvierat v iných obytných domoch na území mestskej 

časti, v školách a domoch, kde sú zariadenia pre deti, stravovacie zariadenia, potravinárska 

výroba, zdravotnícke zariadenia a spoločné ubytovanie a pod. je zakázaný. 

(4) Chovný objekt nesmie narúšať estetický vzhľad obytného domu z ulice a zo 

strany susediacich obytných domov a musí spĺňať veterinárne požiadavky. Držitelia zvierat sú 

povinní zachovať medzi uličnou čiarou a chovným objektom vzdialenosť najmenej 10 m, od 

obytných objektov 10m, ak podľa miestnych podmienok  sa nechvália iné vzdialenosti. 

(5) Na chov hospodárskych zvierat je potrebný súhlas vlastníkov všetkých 

susedných nehnuteľností. 

(6) Pásť príslušné hospodárske zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané. 

výnimku povoľuje mestská časť za podmienky zabezpečenia primeraného dozoru. Povolenie 

pásť môže byť spojené s určením odplaty. 

 

§ 4 

Práva a povinnosti chovateľa a držiteľa zvierat 

 

(1) Chovateľ má právo: 

a) na chov zvierat, uložený týmto všeobecne záväzným nariadením mestskej časti, 

b) na náhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieraťu a to podľa všeobecne platných 

právnych predpisov. 

 

§ 5 

Obmedzenia chovu 

(1) Držiteľom a chovateľom domácich zvierat (psi, mačky)sa v bytoch v domoch 

s viacerými bytmi, povoľuje držať jedno zviera s výnimkou drobných a exotických zvierat 

(akvarijné rybky, korytnačky, chrčky, morčatá, plazy a iné). Úplne sa zakazuje držať a chovať  

zvieratá (napr. šelmy, jedovaté hady a hmyz), ktoré sú jednoznačne veľkosťou argesivitou,  či 

inými vlastnosťami pre chov v obytných domoch s viacerými bytmi nevhodné a nebezpečné. 

V prípade nejasností, či niektoré zo zvierat je nebezpečné, rozhoduje oddelenie životného 

prostredia Miestneho úradu Petržalka v spolupráci s Okresnou veterinárnou správou. Toto 

ustanovenie sa nevzťahuje na čas chovu mláďat. 

(2) Vlastníci a správcovia domov a viacerými bytmi  uvedú do 3 mesiacov odo dňa 

účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania a chovu zvierat na 

území Mestskej časti Bratislava-Petržalka ustanovenia „Domových poriadkov“ do súladu 

s ustanoveniami § 5, ods. 1. 

(3) Držiteľom a chovateľom sa zakazuje prinášať, alebo vodiť zvieratá do 

priestorov slúžiacich verejnosti (detské ihriská a pieskoviská, športové zariadenia, kúpaliská, 

vodné plochy určené pre rekreáciu a športovanie, cintoríny, zdravotnícke zariadenia) okrem 

objektov na to určených a ďalšie miesta označené upozornením na zákaz vodenia zvierat. 

(4) Ustanovenia § 5 o zákaze chovu a pohybu zvierat sa nevzťahujú na psov a koní 

Policajného zboru SR. Pohraničnej stráže Mestskej polície Bratislava pri výkone služobných 

povinností a na psov vodiacich nevidiacich. 

(5) Je zakázané ukončiť chov zvierat ich vypustením. 
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(6) Zvieratá pohybujúce sa na verejnom priestranstve bez dozoru chovateľa  aj psy 

bez evidenčnej známky môžu byť zadržané a umiestnené v osobitnom zariadení, Keď  nie je 

možný odchyt alebo pri ohrození ľudí, či iných zvierat, budú takéto zvieratá odstránené iným 

spôsobom. Náklady spojené s pobytom v osobitnom zariadení, alebo zneškodnením znáša 

majiteľ. Zvieratá môžu byť z osobitného zariadenia vydané len v prípade, že nie je podozrenie 

z nebezpečného prenosu nákazy a je preukázané platenie úhrady nákladov. 

 

§ 6 

Súvisiace právne predpisy 

 

(1) Súvisiace právne predpisy, ktoré stanovujú podmienky chovu zvierat sú: 

- Zákon SNR č. 239/1991 Zb. o veterinárnej starostlivosti  

- zákon č. 1/55 Zb. o štátnej ochrane prírody v znení  Zákona SNR č. 100/1977 

Zb.  

 a Zákona SNR č. 72/1986 Zb., 

- Zákon SNR č. 11/1992 Zb. po organizácii veterinárnej starostlivosti SR 

 

(2) Chovateľ má povinnosť: 

a) dbať , aby zviera nerušilo občanov, 

b) dbať na ochranu zdravia, riadnu výživu a čistotu držaného a chovaného zvieraťa, 

c) netýrať držané a chovné zvieratá fyzicky a nedržať ich na  tých miestach, kde nie 

je zabezpečený stály dozor chovateľa (pivnice povaly, záhrady záhradkárske osady 

atď.), 

d) odstrániť nečistou spôsobenú  zvieraťom na verejnom priestranstve a u chovaných 

domácich, hospodárskych a iných zvierat odstraňovať a likvidovať výkaly a hnoj 

primeraným spôsobom. 

e) zabezpečiť zvieraťu riadnu veterinárnu starostlivosť a dať zviera očkovať proti 

nákazám určeným zákonom (napr. besnota u psov) a pri ochorení zvieraťa 

zabezpečiť odborné veterinárne ošetrenie, 

f) dať zviera m ktoré poranilo človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnym lekárom 

vyžiadať si o tom potvrdenie a potvrdenia odovzdať poškodenému, 

g) odstrániť zviera, ktoré poranilo človeka pre agresivitu alebo neovládateľnosť, 

h) zabezpečiť vedenie psa iba osobou staršou ako 12 rokov, ktorá je fyzicky schopná 

ho ovládať, psa na verejnosti  viesť náhubkom, 

i) prihlásiť každého psa do 15 dní od jeho získania alebo zmeny k evidencii na 

finančnom oddelení Miestneho úradu Petržalka a opatriť psa evidenčnou známkou, 

umiestnenou na viditeľnom mieste, vydanou Miestnym úradom Petržalka, 

j) prihlásiť začatie chovu domácich a hospodárskych zvierat a zvierat na vedecké 

alebo výskumné účely do 15 dní od ich získania, k ohláseniu dokladá chovateľ 

určenie spôsobu nakladania s odpadmi (chov sa povoľuje podľa § 3/2), 

k) ohlásiť nebezpečné a veľmi nebezpečné nákazy, podozrenia z takýchto nákaz, 

alebo zhynutie zvieraťa veterinárnej službe a naložiť s ním podľa jej pokynov, nie 

je dovolené dávať uhynuté zviera do smetných košov, kontajnerov, hádzať do 

vodných tokov, spaľovať, alebo zakopávať v záhradách, 

l) ohlásiť zmeny v chove a držaní zvierat finančnému oddeleniu miestneho úradu, 

najmä ukončenie chovu a držania, zdravotné alebo veterinárne problémy, stratu 

evidenčnej známky a pod. 

 

(3) Za škody spôsobené zvieraťom zodpovedá chovateľ podľa ustanovení 

všeobecne platných právnych predpisov 
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(4) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol dostať na verejné 

priestranstvo , alebo na cudzí pozemok bez dozoru. 

(5) Chovateľ a držiteľ zvieraťa je povinný odstrániť okamžite nečistou  ktorú 

spôsobilo zviera na miestach, kde toto znečistenie prekáža ostatným užívateľom miesta. 

(6) Držiteľ a chovateľ zvieraťa je povinný zabezpečiť riadne a v súlade so 

zdravotnými, veterinárnymi a hygienickými predpismi zneškodnenie a odstránenie zvierat. 

 

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Držitelia a chovatelia zvierat a sú povinný do 30 dní od účinnosti tohto 

nariadenia dať svoj chov, alebo držanie zvierat do súladu s týmto nariadením a splniť 

ohlasovaciu povinnosť. V ostatných veciach konať v súlade s týmto nariadením dňom jeho 

účinnosti. 

(2) V prípade opakovaného porušenia povinností podľa tohto všeobecne 

záväzného nariadenia môže mestská časť prechodne alebo trvale nepovoliť osobám držanie 

domácich hospodárskych a iných zvierat alebo ho zakázať. 

(3) Porušovanie ustanovení  tohto všeobecne záväzného nariadenia sa bude 

postihovať v súlade s platnou úpravou priestupkový zákon). 

(4) Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celom rozsahu 

vzťahujú aj na zvieratá chovné pred jeho účinnosťou. Ak chov nespĺňa požiadavky tohto 

všeobecne záväzného nariadenia musí sa s ním dať do súladu najneskôr do dňa nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia. 

(5) Všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických 

a fyzických osôb podľa osobitných zákonov a právnych predpisov, prípadne iných všeobecne 

záväzných nariadení. 

(6) Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje 

podľa zákona SNR č. 377/90 Zb. resp. Zákona SNR č. 372/90 Zb. v znení zmien a doplnkov 

vydaných Zákonom SNR č. 524/90 Zb. 

(7) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia 

vykonávajú orgány Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka a Mestská polícia 

Bratislava. 

(8) Ak príslušný orgán, Miestny úrad Petržalka, alebo veterinárna správa zakáže 

chov zvieraťa a ak chovateľ v stanovenej lehote nevyhovie právoplatnému rozhodnutiu, 

zabezpečí sa výkon rozhodnutia prostredníctvom príslušného orgánu veterinárnej 

starostlivosti. 

(9) Pre územie mestskej časti strácajú účinnosť ustanovenia Nariadenia Národného 

výboru hl., mesta SSR Bratislavy o chove zvierat. 

(10) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 14. májom 1993. 

               

 

Ing. Anton Doktorov 

starosta Mestskej časti 

Bratislava Petržalka 

 

Pozn. Prijatím tohto Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania a chovu zvierat 

na území mestskej časti Bratislava Petržalka bolo zrušené všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/1992 z 15. februára 1992 


