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Návrh stanovísk komisií 

 

Komisia 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača 

schváliť všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. .../2021, o 

niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Rača. 

   

 

 



Dôvodová správa 

Z praxe riešenia podnetov týkajúcich sa menej zodpovedných držiteľov psov na území 

mestskej časti Bratislava – Rača sa ukázala potreba bližšieho vyšpecifikovania postihov za 

porušovanie v súčasnosti platného Všeobecne záväzného nariadenie o niektorých podmienkach 

držania psov na území mestskej časti Bratislava - Rača. 

 



Materiál: 

 

NÁVRH 
V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  

mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2021 

z ...................... 2021, 

 

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Rača  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, čl. 18 ods. 4 písm. a)  čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon č. 282/2002 Z. z.“) sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Podmienky držanie psov ustanovuje osobitný zákon. 

(2) Toto nariadenie sa vydáva za účelom stanovenia niektorých podrobností týkajúcich sa 

držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“).  

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

predpisov1. 

(4) Zakazuje sa vstup so psom:  

a) na cintoríny a pietne miesta,  

b) na trhoviská,  

c) na verejné detské ihriská, pieskoviská a voľne prístupné športoviská a do priestoru v 

okruhu 10 m od nich,  

d) na verejne prístupné sadovnícky a architektonicky upravené a udržiavané plochy s 

okrasnými rastlinami a na parkovo upravené plochy,  

e) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti,  

f) do areálov a budov zdravotníckych zariadení vo vlastníctve alebo v správe mestskej 

časti,  

g) do ostatných miest označených nápisom „Zákaz vstupu so psom“.  

(5) Toto nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, 

alebo na osobu, ktorá psa vedie. 

(6) Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú svojim 

charakterom určené na všeobecné využívanie, alebo inak slúžia všeobecnej potrebe. Verejným 

priestranstvom sú najmä ulice, cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, trhoviská, 

 
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. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve 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 zákona č. 571/2007 Z.z. 



parkoviská, plochy parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej 

výstavby, cintoríny a pod. 

(7) Vodiť psa môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať 

v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom 

ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zároveň zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode 

a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

(8) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dohľad. 

   

Článok 2 

Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

 

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá mestská časť držiteľovi 

psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 euro.  

 

Článok 3 

Podrobnosti o vodení psa 

 

Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne 

pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom 

prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.  

 

Článok 4 

Zákaz voľného pohybu psov 

(1) Voľný pohyb psa je zakázaný na území mestskej časti mimo miest, kde je jeho pohyb 

dovolený, a ktoré sú viditeľne označené:  

a) vodorovným nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“,  

b) informačnou tabuľou s nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“ alebo  

c) piktogramom označujúcim „Zákaz voľného pohybu psa.“  

(2) V katastrálnom území mestskej časti  je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných 

priestranstvách v intraviláne mestskej časti, podľa Članku 1 ods. 6 tohto nariadenia, okrem 

miest vyhradených na venčenie psov. 

 

Článok 5 

Zákaz vstupu so psom 

 

(1) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom s výnimkou vstupu 

na miesta uvedené v Článku 4 odseku 12 tohto nariadenia. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na 

psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona3.4 a psov 

používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.  

(2) Miesta vymedzené v § 4 odseku 1 tohto nariadenia sú označené nápisom „Zákaz vstupu so 

psom“.  

 

 

 

 
2 § 4a osobitného zákona 
3 § 25 ods. 1 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. 
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. 



Článok 6 

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

 

(1) Ten, kto psa vedie, je povinný bezodkladne po znečistení verejného priestranstva odstrániť 

psie výkaly z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.  

(2) Určeným miestom na zber psích výkalov sú:  

a) účelové smetné koše na zhromažďovanie psích výkalov,  

b) odpadkové koše na komunálny odpad rozmiestnené mestskou časťou na verejných 

priestranstvách, ako aj zberné nádoby alebo kontajnery na zmesový komunálny odpad. 

(3) Vlastníkovi alebo držiteľovi poskytne obec bezodplatne plastové vrecká ročne na psie 

exkrementy v prípade, že osoba spĺňa nasledovné kritériá:  

- osoba zapísala psa do evidencie, 

- je daňovníkom dane za psa, 

- má uhradenú daň za psa za príslušné zdaňovacie obdobie, ako aj za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobia.  

 

Článok 7  

Kontrola nariadenia 

 

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva:  

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

b) na základe písomného poverenia starostu mestskej časti zamestnanci mestskej časti.  

 

Článok 8 

Priestupky 

 

(1) Podľa osobitného zákona sa držiteľ psa dopustí priestupku, ak: 

a) neoznámi mestskej časti, 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, 

b) neprihlási psa do evidencie, 

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 

zákona č. 282/2002 Z. z., 

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi5 

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

(2) Podľa zákona  č. 282/2002 Z. z. sa priestupku dopustí tiež, kto vedie psa a: 

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 

ohrozovania psom, 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi6 

d) nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa, 

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 
5 § 24 a 25 Trestného zákona 
6 § 24 a 25 Trestného zákona 



(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva mestská časť a v blokovom konaní mestská 

polícia a orgán Policajného zboru.7 

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

 

Článok 9  

Sankcie 

 

(1) Za priestupok podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z. z. ods. 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu 

do 65 eur. 

(2) Za priestupok podľa § 7 citovaného zákona ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) možno uložiť 

pokutu do 165 eur. 

(3) Starosta mestskej časti 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.9 

 

Článok 10 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 o niektorých 

podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava—Rača, zo dňa 14. mája 2003 v 

znení VZN č. 3/2013 z 10. decembra 2013 a VZN č. 2/2016 z 28. júna 2016. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača č. UZN ......./........./......./......../P zo dňa .......... .......... 2021. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra  2021.  

 

 

 

  Mgr. Michal Drotován 

  starosta 

 

 
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. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 


