
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 9/2022 z 27.09.2022   

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 (ďalej 

len „zákon SNR č. 369/1990 Zb.“), 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 (ďalej len zákon SNR č. 377/1990 Zb.“), § 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 (ďalej len „zákon č. 282/2002 Z. z.) a v súlade s čl. 44 ods. 2  Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  

           

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

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

evidencie psov, obmedzenia vstupu a voľného pohybu psov na  miestach vyhradených týmto 

nariadením, sumu úhrady za vydanie náhradnej známky, niektoré podrobnosti o vodení psov 

a podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

 

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 predpisov.
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 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 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)

 

 
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. a §§ 24 a 25 Trestného zákona.   
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e) verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez 

obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, podľa 

osobitného predpisu (ďalej len „verejné priestranstvo“),
4) 

 

f) 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.
5)

                                   

§ 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 na  Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej aj len „úrad“), inak sa dopustí priestupku podľa osobitného 

predpisu.
6)

 

 

3) Úrad overí úplnosť údajov a držiteľovi vydá evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). 

Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou. 

 

4) Prvú známku vydáva úrad bezodplatne.  

 

5) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 

30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť úradu. 

 

6) Úradu tiež držiteľ psa oznamuje stratu alebo úhyn psa. Držiteľ predloží doklad od veterinára 

o úhyne psa, alebo potvrdenie osoby oprávnenej na nakladanie s biologickým odpadom 

o prevzatí uhynutého psa alebo potvrdenie o jeho zaregistrovaní v inej obci. Držiteľ vráti 

evidenčnú známku psa, ktorú dostal pri jeho registrácii na úrade.. 

 

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

priestupok podľa osobitného predpisu.
7)

   

 

8) Známkou, ten kto psa vedie preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.  

 

9) Porušenie  povinností  uvedených  v § 3 odsek  8, prvá veta  nariadenia sa  postihuje  ako  

priestupok  podľa osobitného zákona.
8)

    

 

10) 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 

podľa osobitného predpisu.
9)

 

 

 

 
4)

  § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
5)

 § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z.. 

 
6)

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

§ 46 zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
8)

 § 7 ods. 2  písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z.. 
9)

   § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 282/2002 Z. z.. 
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11) Úrad vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške 3,50 eur.
10)

  

 

12) Každé pohryznutie alebo iné poranenie človeka psom, v prípade, ak pes pohrýzol človeka bez 

toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v 

krajnej núdzi, je ten, kto psa viedol, povinný oznámiť úradu v lehote podľa § 3 ods. 5 

nariadenia. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje ako priestupok podľa osobitného 

zákona.
11)

  

 

13) Ten,  kto  psa  vedie,  je  povinný  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 podľa 

osobitného zákona.
12)

 

           

§ 4 

Obmedzenia vstupu so psom 

 

1) Vstup so psom je zakázaný:  

a) na verejné detské ihriská a do pieskovísk,  

b) do vodných plôch jazera Veľký Draždiak,  

c) do areálov školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti,  

d) do športovísk a štadiónov prístupných verejnosti,  

e) do budov zdravotníckych zariadení, budov centier pre deti a rodiny a zariadení pre 

seniorov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, alebo v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti, 

f) na cintoríny a pietne miesta,  

g) na trhoviská, tovarové burzy, a ostatné  verejné priestranstvo označené zákazom vstupu 

so psom.   

           

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. 1 nariadenia. 

Označenie značkou podľa prílohy č. 1 nariadenia môže byť nahradené piktogramom 

alebo textom podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 nariadenia. 

 

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

sprevádzané psom so špeciálnym výcvikom.
13)

 

 

§ 5 

Obmedzenia voľného pohybu psov 

 

1) Voľný pohyb psov je zakázaný na verejnom priestranstve označenom zákazom voľného 

pohybu psov.  

 

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 

 
10)

 § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z.. 
11)

 § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z.. 
12)

 § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z.. 
13)

 § 4a zákona č. 282/2002 Z. z.. 
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č. 2 nariadenia. Označenie značkou podľa prílohy č. 2 nariadenia môže byť nahradené 

piktogramom alebo textom podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 nariadenia. 

 

§ 6 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

1) 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, ak tak neurobí, dopustí sa 

priestupku podľa osobitného predpisu.
14)

 

 

2) Určeným miestom sú nádoby/kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a nádoby na 

komunálny odpad, umiestnené na verejnom priestranstve. 

 

§ 7 

Kontrolná činnosť 

           

Kontrolu  dodržiavania  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. 

10/2019, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka.   

                                       

§ 9 

Účinnosť 

                                        

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.  

           

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                     Ing. Ján Hrčka 

                                                                                                           starosta  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14) § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z.. 
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Príloha č. 1  
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Príloha č. 2  

                                                  

 
  
 

 

 

ZÁKAZ VOĽNÉHO 

POHYBU PSOV 


