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Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v  á l i ť        

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa bližšie upravujú 

niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Dôvodom predloženia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa bližšie upravujú 

niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka  (ďalej len 

„návrh VZN“) je: 

 

1.  novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

V novele zákona o obecnom zriadení v § 2b ods. 1 je uvedená definícia verejného 

priestranstva, ktorá je definovaná na účel celého právneho poriadku, a ktorú je potrebné 

pretransformovať aj do všeobecne záväzných predpisov.  

 

Táto definícia znie: 

„1) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 

užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“
2aa)

 
2aa)

 Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 538/2007 Z. z. 

 

Definícia verejného priestranstva vychádza z výpočtu typických verejných priestranstiev 

formou príkladu, ktoré sú prístupné verejnosti (každému) bez akéhokoľvek obmedzenia, 

keďže sa všeobecne využívajú, a ktoré sú vo vlastníctve štátu, obce, inej právnickej alebo 

fyzickej osoby, teda bez zreteľa na vlastnícke vzťahy k tomuto priestoru.       

 

Vzhľadom na to, že v aktuálnom VZN je v základných pojmoch uvedená definícia 

verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia, ktorá nie je v súlade s vyššie citovaným 

ustanovením, je v návrhu VZN táto definícia zosúladená so zákonom.      

 

2. Ďalším dôvodom je aktualizácia niektorých ustanovení, vymedzenie miest, kde je 

vstup so psom zakázaný: 

a) § 2 písm. f) sa vypúšťa, nakoľko v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa bližšie 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o psoch“)   obec neurčuje miesta, kde je voľný pohyb psa povolený, ale miesta, 

kde je zakázaný. Zákon neukladá povinnosť voľné výbehy oplocovať. 

b) Zákon o psoch zmocňuje obce upraviť všeobecne záväzným nariadením vymedzenie 

miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, preto v návrhu VZN  sú uvedené miesta, kde je 

voľný pohyb psa zakázaný a doplnená je aj príloha so vzorom tabule, nakoľko v zmysle 

zákona je potrebné tieto miesta viditeľne označiť.  

 

Schválením návrhu VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  

Bratislava-Petržalka č. 1/2008 zo 6. februára 2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 13/2013.  

 

 

 



Osobitná časť: 

§1 

Úvodné ustanovenie  

 

§2  

Vymedzenie pojmov 

V tomto paragrafe je okrem iného uvedená definícia verejného priestranstva tak ako to ukladá 

novela zákona o obecnom zriadení a je doplnení pojem zvláštny pes 

 

§3 
Evidencia psov 

 
§4 
Obmedzenia vstupu so psom 

V tomto paragrafe je uvedené, kde je zákaz vstupu so psom    

 

§5      

Obmedzenia voľného pohybu psov 

 V tomto paragrafe je uvedené, kde je zakázaný voľný pohyb psov.  

 

§6 

Čistenie verejných priestranstiev 

V paragrafe je uvedená povinnosť toho, kto psa vedie, bezprostredne odstrániť výkaly.  

 

§7 

Kontrolná činnosť  

Kontrolu  nad dodržiavaním  tohto  nariadenia  vykonáva  Mestská  polícia  hlavného  mesta          

Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti.   

 

§ 10  

Dňom účinnosti schváleného VZN bude zrušené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 1/2008 zo 6. februára 2008, ktorým sa bližšie upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 13/2013   

 

§ 11 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.   

    

 

 

 

 

 

 

 



Doložky: 

1. Doložka rozpočtová: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá žiadny 

finančný dopad na budúcoročné rozpočty. 

 

2. Doložka finančná: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad 

na obyvateľov Petržalky. 

3. Doložka ekonomická: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nepredpokladá finančný dopad 

na hospodárenie podnikateľskej sféry v Petržalke. 

4. Doložka environmentálna: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) nebude mať dopady na 

životné prostredie. 

5. Doložka zlučiteľnosti: 

Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN) je v súlade so zákonom 

č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. ........./2018 z ......... 2018   

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          

predpisov, v spojení s § 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 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa bližšie upravujú 

niektoré podmienky držania psov v znení neskorších prepisov a v súlade s čl. 44 ods. 2  

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov ustanovuje:  

           

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

                                        

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

podmienky evidencie psov, obmedzenia vstupu a voľného pohybu 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 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 napr. mikroténové, igelitové alebo 

papierové vrecúško,  

d) nebezpečným psom 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) zvláštnym psom pes 

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
4
, 

2. používaný horskou službou, 

3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
5
, 

4. poľovný, 

5. ovčiarsky, 

6. so špeciálnym výcvikom
6
, 



7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku. 

f) verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 

užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak
7)

, 

g) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez 

vôdzky mimo chovného priestoru  alebo  zariadenia  na  chov, ak  je  na  základe  

výcviku  ovládaný  osobou,  ktorá ho vedie
8)

.                                 

 

§ 3  

Evidencia psov 

                                        

1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 

evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie 

mestskej časti v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, 

ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mestskej časti.       

 

2) Psa, ktorý podlieha evidencii, prihlási jeho držiteľ osobne, poštou alebo          

elektronicky  na  Miestnom  úrade  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka  (ďalej  len  

„úrad“)  na tlačive prihlášky, ktoré je prílohou č. 1 tohto nariadenia, inak sa dopustí 

priestupku podľa osobitného zákona
9)

. 

 

3) 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. 

 

4) Úrad overí úplnosť údajov, potvrdí držiteľovi splnenie prihlasovacej povinnosti a vydá 

mu evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).  

 

5) Prvú známku vydáva úrad bezodplatne.  

 

6) Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania na vlastné 

náklady. Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.  

 

7) Každú zmenu údajov uvedených v § 3 odsek 2  nariadenia je držiteľ povinný do 30 dní 

od zmeny nahlásiť úradu. 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.    

 

8) Neúplné  alebo  nepravdivé  údaje  poskytnuté  do  evidencie  psov  sa  postihujú  ako 

priestupok podľa osobitného predpisu
10)

.   

 

9) Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.  

 



10) Porušenie  povinností  uvedených  v § 3 odsek  9  nariadenia sa  postihuje  ako  

priestupok  podľa osobitného zákona
11)

.    

 

11) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť  úradu  do 14 

dní odvtedy, čo odcudzenie,  zničenie  alebo  stratu  známky  zistil,  inak  sa  dopustí 

priestupku
12)

. 

 

12) Úrad vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške  1,66  € 
13)

.   

 

13) Každé pohryznutie alebo poranenie človeka psom je držiteľ psa, prípadne  ten, kto psa          

viedol, povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní, oznámiť 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
14)

.   

 

14) Oznámenie podľa § 3 odseku 13 nariadenia možno urobiť aj faxom alebo elektronicky. 

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

 

15) 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, inak sa dopustí priestupku.
15)

.   

           

§ 4 

Obmedzenia vstupu so psom 

 

1) Vstup so psom je zakázaný:  

a) do detských ihrísk a pieskovísk,  

b) do vodných plôch jazera Veľký Draždiak,  

c) do areálov školských a predškolských zariadení,  

d) do športovísk a štadiónov prístupných 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 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  do  miest   uvedených  v § 4 odsek 1 nariadenia musí  byť  

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

č. 2 tohto nariadenia. Označenie značkou podľa prílohy č. 2 môže byť nahradené 

piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti 

právny vzťah na vlastné náklady.  

 

3) Zákaz vstupu so psom na miesta uvedené v § 4 ods. 1 nariadenia sa  nevzťahuje  na 

osoby sprevádzané psom so špeciálnym výcvikom.
16

  

 

§ 5 

Obmedzenia voľného pohybu psov 



 

1) Voľný pohyb psov je zakázaný:  

a) v Sade Janka Kráľa,  

b) na brehoch jazera Veľký Draždiak,  

c) na námestiach a v parkoch,  

d) na ďalších miestach označených zákazom voľného pohybu psov, okrem prípadov, 

keď to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo  

správcu  takejto  nehnuteľnosti  dovoľuje.   

 

2) Zákaz  voľného pohybu psov  na  miestach  uvedených  v § 5 ods.  1 nariadenia musí  

byť  viditeľne  označený značkou „Zákaz voľného pohybu psov“, ktorej vzor je 

uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia. Označenie značkou podľa prílohy č. 3 môže 

byť nahradené piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k 

nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady.   

 

§ 6 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

1) Držiteľ alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodný obal v dostatočnom 

množstve na odstránenie psích výkalov a tieto bezprostredne po znečistení verejného 

priestranstva odstrániť z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.  

 

2) Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, nádoby na uličné smeti 

a nádoby na psie výkaly.   

 

3) 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
17)

.  

 

§ 7 

Kontrolná činnosť 

           

Kontrolu  nad dodržiavaním  tohto  nariadenia  vykonáva  Mestská  polícia  hlavného  mesta          

Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti.   

           

§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-

Petržalka č. 1/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 13/2013.   

                                       

§ 9 

Účinnosť 

                                        

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa  

           



 

                                                                                                     Vladimír Bajan 

                                                                                                           starosta  

                                                                                                             v. r.  

 

 

___________________________________________________________________________ 
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 v znení neskorších 

predpisov, zákon  č.  124/1992  Zb.  o  Vojenskej  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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov  
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 ods. 1 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým  sa  upravujú  niektoré  podmienky  držania psov v znení 

neskorších prepisov (ďalej len „zákon o psoch“) a § 24 a 25 Trestného zákona   
4)

   Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 
5)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 
6)

 § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
7)

    V § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

  
8) 

§ 2 ods. 1 písm. c) zákona o psoch 
9)

   §  7 ods. 1  písm. b)  zákona  o psoch  
10)

   § 46 zákona č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“)         
11)

   § 7 ods. 2  písm. d) zákona o psoch           
12)

  § 7 ods. 1 písm. e) zákona o psoch    
13)

   § 3 ods. 6 zákona o psoch   
14)

   § 7 ods. 1 písm. c) a  § 7 ods. 2 písm. c) zákona o psoch          
15)

   § 7 ods. 2 písm. a) zákona o psoch          
16) 

§ 4a zákona o psoch 
17)

   § 47 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch   

 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1   

                                 

 
 

 

 

 



                      

   Príloha č. 2  

                                         

        
                          



 

Príloha č. 3  

          

                                         

 

ZÁKAZ VOĽNÉHO 

POHYBU PSOV 


