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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti 

 

 

a./ s pripomienkami 

 

b./ bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
Od 1. júla 2002 je v účinnosti zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky 

držania psov (ďalej len „osobitný predpis“). Zákon ustanovuje nielen povinnosti držiteľa psa 
a osoby, ktorá psa vedie, súčasne určuje práva a povinnosti obce, pričom sumu úhrady za  
náhradnú známku, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa, podrobnosti o vodení psa a 
o znečisťovaní verejných priestranstiev určí obec všeobecne záväzným nariadením. Súčasne 
môže obec všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa 
zakázaný a vstup so psom zakázaný. V Čl. 44 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sú 
vyhradené pôsobnosti mestskej časti podľa osobitného predpisu: 

- vedenie evidencie psa a vydávanie evidenčných známok; 
- prijímanie oznámenia o skutočnosti, že pes pohrýzol človeka; 
- možnosť vymedzenia miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom 
zakázaný nariadením; 
- ustanovenie podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev nariadením; 
- ukladaním pokút za priestupky podľa osobitného predpisu. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 25. 02. 2003 

schválilo uznesením č. 2/19 VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o podmienkach 
držania psov na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (VZN MČ BNM č. 1/2003), 
ktoré sa zmenilo všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava- Nové Mesto              
č. 15/2008 zo dňa 16. 12. 2008. 

Od 1.apríla 2010 je účinný zákon č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na skutočnosť, že                     
Čl.V tohoto zákona mení osobitný predpis v určitých ustanoveniach, hlavne ustanovenie §7 
Priestupky, a poznámky pod čiarou v určitých odkazoch, vyplynula nutnosť spracovať nové 
znenie všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komentár 

poznámka pod čiarou k odkazu 1) - ZMENA 

Pôvodné znenie  1)Zákon č.379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných   
služieb a podobných služieb a podobných činnosti, o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov a o doplnení zákona č.65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení 
neskorších (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení 
neskorších predpisov 

Nové znenie 1) 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. 

Odôvodnenie: citácia poznámky vyplýva z novelizácie zákona o obecnom zriadení; 

 

ustanovenie §2 ods. 2 písm. c) - ZMENA 

Pôvodné znenie c) pes používaný pri záchranných prácach, lokalizačných a likvidačných 
prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 

Nové znenie c) pes používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej 
ochrany2),  

Zdôvodnenie: citácia poznámky vyplýva z novelizácie zákona o obecnom zriadení;  

 

poznámka pod čiarou k odkazu 3) - ZMENA 

Pôvodné znenie 3)§13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z. 

Nové znenie 3)§24 a §25 Trestného zákona 

Zdôvodnenie: citácia poznámky vyplýva z novelizácie zákona o obecnom zriadení;  

 

ustanovenie §2 ods. 4 – DOPLNENIE, PREČÍSLOVANIE ODSEKOV 

Pôvodné znenie znenie ustanovení odsekov 4 a5 ostávajú nezmenené, len sa prečíslujú na 
ods.5 a ods.6  

Nové znenie (4) Čipovanie psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom 
registrácie   a určenia totožnosti psa. 

Zdôvodnenie: pojem čipovanie sa doplnil vzhľadom na skutočnosť, že sa vyskytuje v §3 
ods. 2 tohto nariadenia; 

 

poznámka pod čiarou k odkazu 4) - ZMENA 

Pôvodné znenie 4)§5 VZN č.11/1999 o miestnych poplatkoch na území mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto  



Nové znenie 4) § 2 VZN č. 5/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava - Nové  Mesto v znení neskorších dodatkov 

Zdôvodnenie: citácia poznámky vyplýva zo zmeny VZN, ktorým sa upravujú miestne 
dane; 

 

poznámka pod čiarou k odkazu 6) - ZMENA 

Pôvodné znenie 6)Čl. 6 ods. 1 písm. t)  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  

Nové znenie 6)VZN hlavného mesta SR Bratislavy č.6/2003, ktorým sa upravujú 
podmienky vodenia psov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

Zdôvodnenie: pri príprave nariadenia mestskej časti v roku 2003, VZN hlavného mesta 
ešte nebolo pripravené a odsúhlasené; vzhľadom na úplnosť znenia VZN 
mestskej časti sme uviedli aj vodenie psov s poznámkou, že povinnosť 
upraviť podmienky vodenia psov vyplýva zo Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy;   

 

ustanovenie §7 ods.1 – ZMENA 

Pôvodné znenie (1) Držiteľ, resp. ten kto za psa zodpovedá, je povinný bezodkladne 
odstrániť a uložiť tuhé výkaly psa ... 

Nové znenie (1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo tuhými výkalmi je ten kto psa 
vedie povinný bezodkladne ich odstrániť a uložiť...  

Zdôvodnenie: pôvodné znenie nevychádzalo z citácie §6 ods. 1 Z. č. 282/2002 Z. z.: „ak 
pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný 
výkaly bezprostredne odstrániť“ 

 

ustanovenie §9, §10 – DOPLNENIE, PREČÍSLOVANIE ĎALŠÍCH USATNOVENÍ § 

Pôvodné znenie      § 9 Sankcie 
  Sankcie možno ukladať 
  (1) Sankcie možno ukladať 
   a) sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak  

1. neprihlási psa do evidencie 
2. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 
obrane alebo v krajnej núdzi,  
3. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky. 

  b) sa priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak 
1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, 
ktorú pes pohrýzol, 
2. nezabránil útoku psa na človeka alebo zviera alebo 
nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom, 
3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 
obrane alebo v krajnej núdzi, 
4. evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 



 
5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného 
pohybu   psa, 
c) za priestupok podľa § 7 citovaného zákona 
1. ods. 2 písm. d) a e) mestská časť môže uložiť pokutu do 
16,60 € (500.- Sk), 
2. ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) mestská časť môže uložiť 
pokutu do 165,97 € (5 000.- Sk). 

d) ak držiteľ psa alebo ten, kto za psa zodpovedá, sa dopustí 
priestupku podľa §7 ods. 1 a ods. 2 citovaného zákona 
opakovane, môže mu byť uložená pokuta do výšky 
dvojnásobku pokút uvedených v ods. 3 citovaného zákona. 

 
(5) Podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak 

a) pri pohybe jeho psa mimo chovného priestoru alebo 
chovného zariadenia pes nie je označený známkou vydanou 
mestskou časťou, kde je pes evidovaný, pričom známka musí 
byť viditeľne umiestnená na obojku psa, 
b) nezabezpečí, aby sa pes nekontrolovane nedostal z chovného 
priestoru alebo z chovného miesta na verejné priestranstvo,   
c) neodstráni a neuloží bezodkladne tuhé výkaly psa. 

  
(3) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie uložiť pokutu podľa 
osobitného predpisu.10)  

 
Nové znenie      § 9 Priestupky 
 

(1) Podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky 
držania psov 
a) sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak  

1. neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný,   
každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 
30 dní od ich zmeny, 
2. neprihlási psa do evidencie, 
3. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené 
v § 4ods. 1 a 2 7)  
4. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný,  ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 
núdzi3),  
5. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
6. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

 
b) sa priestupku dopustí ten, kto vedie psa, ak 
1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes 
pohrýzol, 
2. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni 
inému spôsobu ich ohrozovania psom, 
3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 
núdzi 3), 



4. nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa, 
5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu 
psa, 
6. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné 
priestranstvo. 

 
(2) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom 
konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru. 7) 

  
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis 
o priestupkoch.8)  

  
     § 10 Sankcie 

 
(1) Za priestupok podľa § 7 citovaného zákona ods. 2 písm. d) až f) 
možno uložiť pokutu do 65 €, 
 
(2) Za priestupok podľa § 7 citovaného zákona ods. 1 a ods. 2 písm. a) 
až c) možno uložiť pokutu do 165 €. 

 
(2) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie uložiť pokutu podľa 
osobitného predpisu.9)  
 
(3) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako 
priestupok podľa osobitného predpisu.8) 

 
Zdôvodnenie: Nové znenie vychádza z legislatívnej úpravy zákona o obecnom zriadení, 

kde v Čl. V je nové znenie ustanovenia §7 Priestupky zákona č. 282/2002 
Z. z.. Pre sprehľadnenie sa pôvodné ustanovenie § 9 Sankcie rozdelilo na 
§ 9 Priestupky a § 10 Sankcie. Pôvodný ods. 2 nariadenia vypadol, 
nakoľko nepreukázanie sa evidenčnou známkou je riešené v novom znení 
v §8 ods. 1 písm. b) bod 4., nezabezpečenie, aby sa pes nekontrolovane 
nedostal z chovného revíru na verejné priestranstvo rieši iný zákon – Z. č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
a neodstránenie a neuloženie tuhých výkalov psa v zmysle novelizácie          
Z. č. 282/2002 Z. z. v novele zákona o obecnom zriadení je už jasne 
určené ako priestupok a v novom znení nariadenia sa nachádza v §8 ods. 1 
písm. b) bod 6.  
Na MR dňa 27. 04. 2010 bola vznesená pripomienka k zneniu ustanovenia 
VZN  - § 10 Sankcie , a to, že nie sú v súlade so znením § 9 Priestupky 
VZN. Vzhľadom na legislatívne pravidlá prípravy znenia VZN, sa musia 
sankcie uvádzať za priestupky jasne uvedené v zákone, a tento sa musí 
i citovať v znení tohto ustanovenia. To značí, že SANKCIA 165.- Eur sa 
môže uložiť za všetky priestupky uvedené v §9 VZN v ods.1 písm. a)  
a ods. 1 písm. b) bod 4. 5. a 6. a SANKCIA 65.- Eur sa môže uložiť za 
priestupky v §9 VZN ods. 1 písm. b) bod 1. 2. a 3.. 
 

  Súčasne sa vzhľadom na vsunutie nového ustanovenia §9 Priestupky, 
prečíslovávajú všetky ďalšie ustanovenia. 

 



poznámka pod čiarou k odkazu 7) – ZMENA 

Pôvodné znenie 7) Napr. zákon NR SR 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 SNR č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 
2338/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č.533/2001 Z. z., zákon NR 
SR č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 

Nové znenie 7)Zákon NR SR č.  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky 
držania psov  v znení zákona NR SR č.102/2010 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 

Zdôvodnenie: doplnením niektorých ustanovení sa zmenili aj poradie poznámok; 
vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o poznámku k ustanoveniu, ktoré sa 
týka priestupkov, poznámka odkazuje na zákon, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov. 

 poznámka pod čiarou k odkazu 8) - ZMENA 

Pôvodné znenie 8) Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene 
niektorých zákonov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Nové znenie 8)Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

Zdôvodnenie: doplnením niektorých ustanovení sa zmenili aj poradie poznámok; 
vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o poznámku k ustanoveniu, ktoré sa 
týka prejednávania priestupku, poznámka odkazuje na zákon 
o priestupkoch 

poznámka pod čiarou k odkazu 9) - ZMENA 

Pôvodné znenie 9) Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene 
niektorých zákonov 

 
Nové znenie 9)Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

Zdôvodnenie: doplnením niektorých ustanovení sa zmenili aj poradie poznámok; 
vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o poznámku k ustanoveniu, ktoré sa 
týka ukladania pokút za porušenie nariadenia, poznámka odkazuje na 
zákon o obecnom zriadení 

 

poznámka pod čiarou k odkazu 10) - ZMENA 

Pôvodné znenie 10) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

 
Nové znenie 10) Napr. zákon NR SR 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 SNR č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. 



o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 255/1994 Z. z. 
o poľnej stráži. 

Zdôvodnenie: doplnením niektorých ustanovení sa zmenili aj poradie poznámok; 
vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o poznámku k ustanoveniu, ktoré sa 
týka služobných psov, poznámka odkazuje na vymenované zákony, 
súčasne sa zmenila aj citácia pôvodného colného zákona v zmysle zmeny 
v zákone o obecnom zriadení.  

 

ustanovenie §11 ods. 2 psím. b) – DOPLNENIE, PREZNAČENIE ustanovení ods. 2 
poznámka pod čiarou k odkazu 11) - ZMENA 

Pôvodné znenie b) uhynutého psa zneškodniť na vlastné náklady zákonným spôsobom  

Nové znenie  b) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na 
zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho 
rozmnožovania 11) 

  11) § 22 ods.6 Zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov 

Zdôvodnenie: doplnenie tohto ustanovenia – povinnosti vlastníka resp. držiteľa psa, je         
v zmysle znenia §22 ods. 6 Z. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa na základe skutočnosti, že 
držitelia psov o tejto skutočnosti nevedia. Rovnako je k tomuto 
ustanoveniu poznámka k odkazu č. 10. Ďalšie ustanovenia jednotlivých 
paragrafov sa prečíslujú. 

 

poznámka pod čiarou k odkazu 12) - DOPLNENIE 

Pôvodné znenie poznámka bola pôvodne označená pod č. 8)  

 8) Zákon č.488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene 
niektorých zákonov, zákon č. 233/2001 Z. z. o odpadoch a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Nové znenie  11) Zákon č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov 

Zdôvodnenie: Z. č. 488/2002 Z. z. bol zrušený Z. č. 39/2007 Z. z. 

 

poznámka pod čiarou k odkazu 13 - DOPLNENIE 

Pôvodné znenie poznámka bola pôvodne označená pod č. 9  

 9) Zákon č.488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene 
niektorých zákonov 

Nové znenie  13) Zákon č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov 

Zdôvodnenie: Z. č. 488/2002 Z. z. bol zrušený Z. č. 39/2007 Z. z. 
 
 



ustanovenie §12 – DOPLNENIE, PREČÍSLOVANE § 

Pôvodné znenie neexistovalo 

Nové znenie Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto č. 1/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na 
území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 25.02.2003 v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
č.15/2008 zo dňa 16. 12. 2008. 

 
Zdôvodnenie: vzhľadom na nové znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 

v pôvodnom znení (VZN č. 1/2003) bolo zmenené VZN č. 15/2008 zo dňa 
16.12.2008. Záverečné ustanovenie sa označuje ako §12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. .........../2010 
zo dňa ........... 

 o podmienkach a podrobnostiach držania psov  
na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 
 
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa §15 zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, podľa § 5 a § 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na 
tomto Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach a podrobnostiach držania psov na 
území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 
  

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

  
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len 
"nariadenie") upravuje podmienky vedenia evidencie psov v mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto (ďalej len "mestská časť"), vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde 
je vstup psa zakázaný a podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev.  
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

  
Na účely tohto nariadenia pod nižšie uvedenými pojmami sa rozumie: 
 
(1) držiteľ psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo ho má v   
      dočasnej držbe a je za psa zodpovedná (ďalej len "držiteľ psa"), 
 
(2) zvláštny pes je 
a) pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 1),  
b) pes používaný horskou službou, 
c) pes používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany 2),  

      d) pes poľovný, 
      e) pes ovčiarsky,  
      f) pes vodiaci,  
      g) pes používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo     
          národného skúšobného poriadku. 
 
(3) 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 krajnej núdzi.3) 

  
(4) Čipovanie psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a určenia 
totožnosti psa. 
 



(5) Verejné priestranstvá sú miesta, ktoré slúžia všetkým pre všeobecné užívanie ako sú napr. 
námestia, cesty a miestne komunikácie, ulice, mosty, podchody, nadchody, chodníky, 
parkoviská, parky, trhoviská, detské ihriská, lesoparky a vôbec všetky miesta všeobecne 
prístupné a používateľné. V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo rozhoduje starosta.  
  
(6) Voľným pohybom psa je pohyb 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. 
  

§ 3 
Evidencia psov 

  
(1) Každý  pes držaný  nepretržite  viac ako 90 dní na území mestskej časti podlieha evidencii 
psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní 
od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislavy - Nové Mesto (ďalej len "Miestny úrad"). 
  
2) Do evidencie sa zapisuje:  
     a) evidenčné číslo psa, 
     b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,  
     c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,  
     d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území  
         obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
     e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo        
         vyprovokovaný, ak sa nepoužije v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 3), 
     f) úhyn psa,  
     g) strata psa. 
  
(3) Mestská časť nahlasuje údaje z evidencie psov Mestskej polícii hlavného mesta SR 
Bratislavy v požadovaných termínoch. 
  
(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestskej časti. 
  
(5) Mestská časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku (ďalej len 
"známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a 
údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ preukazuje totožnosť psa a 
splnenie evidenčnej povinnosti. 
  
(6) Pri pohybe psa mimo chovného priestoru alebo chovného zariadenia, musí byť pes 
označený známkou, vydanou mestskou časťou alebo inou obcou, kde je pes evidovaný. 
Známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa. 
  
(7) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nekontrolovane nedostal z chovného 
priestoru alebo chovného miesta na verejné priestranstvo. 
  
(8) Držiteľ psa je povinný na požiadanie kontrolného orgánu umožniť vykonanie kontroly 
označenia na známke a jej pravosti. 
  
(9) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 
povinný oznámiť do 14 dní od jej straty. Miestny úrad vydá náhradnú známku za úhradu            
v hodnote 3,32 €. 



  
(10) Ak príde ku skutočnosti, že pes pohrýzol človeka, vtedy sa pôvodne pridelená známka 
vymení za inú, ktorá skutočnosť, že pes je nebezpečný, vyznačuje. 
    
(11) Vzory oboch druhov známok sú uvedené v prílohe.  
  
(12) Svojvoľné zničenie známky (zmena formy a jej údajov) je neprípustné a sankciovateľné. 
  
(13) Podrobnosti o miestnom poplatku za psa sú ustanovené osobitným predpisom.4) 

  
  

§ 4 
Miesta, kde sa zakazuje voľný pohyb psa 

  
Na území mestskej časti sú vymedzené miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a ktoré sú 
označené nápisom: "VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ!". Sú to najmä: 
a) frekventované chodníky, verejné plochy, parky, 
b) plochy vnútroblokovej zelene,  
c) trhové miesta. 5) 

§ 5 
Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom 

  
(1) Na území mestskej časti sú vyhradené miesta, kde je vstup so psom zakázaný a ktoré sú 
označené nápisom: "VSTUP SO PSOM ZAKÁZANÝ!". Sú to najmä: 
a) detské ihriská a pieskoviská, 
b) areály školských a predškolských zariadení, 
c) areály športovísk a štadióny prístupné verejnosti, 
e) areály zdravotníckych zariadení,  
f) kúpaliská, 
g) areál Kuchajdy. 

  
  
(2) Vlastníci alebo prevádzkovatelia iných zariadení si určia vo vlastnej kompetencii, či je 
vstup so psom do týchto zariadení zakázaný. 

  
§ 6 

Spôsob vodenie psa 
  

Pri vodení psa v mestskej časti sa postupuje podľa všeobecne záväzného nariadenia  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 6) 

  
§ 7 

Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev 
  

(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo tuhými výkalmi je ten kto psa vedie povinný 
bezodkladne ich odstrániť a uložiť:  
a) na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný, do nádob na psie exkrementy, pokiaľ sa 
tam nachádzajú, prostredníctvom vhodnej pomôcky, 

b) na ostatných miestach do nádob na komunálny odpad prostredníctvom vhodnej pomôcky. 
  
(2) Zberné nádoby na psie exkrementy sú viditeľne označené obrázkom psa na bielom 
podklade a opatrené zásobníkom na špeciálne vrecúška s lopatkou na zber. 
  



(3) Vyprázdňovanie zberných nádob určených na psie exkrementy priebežne zabezpečuje 
Miestny úrad prostredníctvom organizácie spôsobilej túto činnosť vykonávať.  
  

§ 8 
Kontrola 

  
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti zaradení na Miestnom úrade. 
  

§ 9  
Priestupky 

 
(1) Podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov 
a) sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak:  

1. neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný,   každú zmenu 
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 
2. neprihlási psa do evidencie, 
3. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4ods. 1 a 27)  
4. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,         
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi3),  
5. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
6. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 
 
b) sa priestupku dopustí ten, kto vedie psa, ak: 

1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 
2. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 
ohrozovania psom, 
3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 3), 
4. nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa, 
5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
6. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 
 
(2) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia 
a orgán Policajného zboru. 7) 

  
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.8)  
  

§ 10 
Sankcie 

 
(1) Za priestupok podľa § 7 citovaného zákona ods. 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu             
do 65 €. 
 
(2) Za priestupok podľa § 7 citovaného zákona ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) možno uložiť 
pokutu do 165 €. 
 
(3) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 
poruší toto nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.9)  
 
(4) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 
osobitného predpisu.8) 



  
 

§ 11 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných  
predpisov.10) 

  
(2) Povinnosťou držiteľa psa alebo toho, kto za psa zodpovedá je 
a) zabezpečiť, aby pes neohrozoval zdravie občanov, ich bezpečnosť, zdravé životné 
prostredie a verejný poriadok, 

b) vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a 
neplánovaného alebo nežiadúceho rozmnožovania, 11) 

c) uhynutého psa zneškodniť na vlastné náklady zákonným spôsobom, 12) 

d) oznámiť Miestnemu úradu skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
e) oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol a 
taktiež meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa, 

f) rešpektovať vymedzené miesta zákazu vstupu so psom a miesta so zákazom voľného 
pohybu psov. 

  
(3) Mestská časť podľa zmluvy o združení mestských častí a hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby: 
a) odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat vo verejnom záujme na verejných 
priestranstvách mesta, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie, 

b) zber a ďalšie naloženie s telami uhynutých zvierat alebo ich častí. 
  
(5) Povinnosti chovateľov, príslušných orgánov štátnej správy pri odchyte a prevoze túlavých 
psov, nutnosti karantény, vymedzujú osobitné predpisy.13) 

  
§ 12 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 
1/2003 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto zo dňa 25.02.2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto č.15/2008 zo dňa 16. 12. 2008. 

 
 

§ 13 
Záverečné ustanovenia 

  
(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto dňa .......uznesením číslo....... 
  
(2) Zmeny alebo doplnky možno urobiť len Všeobecne záväzným nariadením. 
  
(3) Účinnosť nadobúda pätnástym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli. 
  
 

Ing. Richard F r i m m e l 
  starosta mestskej časti 

                                                                          Bratislava  - Nové Mesto 



______________________ 
1) 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 

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

3) § 24 a 25 Trestného zákona 
     4) § 2 VZN č. 5/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové   
       Mesto v znení neskorších dodatkov 

5) Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a VZN č. 3/1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov 

6)  VZN hlavného mesta SR Bratislavy č.6/2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia  
psov na území hlavného mesta SR Bratislavy  

7)  Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  
v znení Zákona NR SR č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých 
zákonov 

8)   Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
9)   Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
10) Napr. zákon NR SR 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 SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 255/1994 Z. z. 
o poľnej stráži 

11) § 22 ods. 6   Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov 

12) Zákon č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov , zákon       
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

13) Zákon č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha k VZN ........ 
 
  

A) Známka pre psa, ktorý bol evidovaný v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto: 
Známka je kovová, zlatožltej farby, znaky sú na známke vyrazené. 

 
 

 

 
 
 
 

           B) Známka pre psa, ktorý je evidovaný v mestskej časti Bratislava -Nové Mesto ako  
             nebezpečný: 
                  Známka je kovová, červenej farby s nápisom NEBEZPEČNÝ, znaky sú na známke vyrazené. 

  

  
 


