
MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves č.  3/2015 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  na území  
 mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves na základe 
samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) a § 28 zákona SNR č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,  
na základe zákona č. 282/2002 Z.z.,  ktorým sa upravujú niektoré  podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 44 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devísnka Nová Ves, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves (ďalej len „VZN“):   
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie  upravuje výšku úhrady za vydanie novej 

evidenčnej známky v prípade zničenia, straty alebo odcudzenia, , vymedzuje miesta,  
na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný  a  miesta, na ktoré je vstup so psom 
zakázaný,  ustanovuje podrobnosti  súvisiace so znečisťovaním  verejných 
priestranstiev  tuhými výkalmi psov v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
(ďalej len „mestská časť“). 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov1). 

 
Článok 2 

Ustanovenie sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 
 

1. Evidenciu psov vedie Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, ktorá vydá 
držiteľovi psa evidenčnú známku psa. 

2. V prípade, že dôjde k odcudzeniu, zničeniu, alebo k strate známky, mestská časť vydá 
držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu. 

3. Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje vo výške 3,5 Eur 

Článok 3 
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

 
                                                 
1) Napríklad zákon NRSR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 
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. 238/2001 Z.z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákon NRSR č. 
255/1994 Z.z. o poľnej stráži. 



1. Voľný pohyb psa je zakázaný na priestranstve, ktoré je tak označené. 
 

2. Priestranstvo, kde je voľný pohyb psa zakázaný, musí byť viditeľne označené nápisom: 
„Zákaz voľného pohybu psov“. 
 

3. Voľný pohyb psa je zakázaný: 
 
a) chodník z ulice P. Horova smerom ku zdravotnému stredisku až k pošte a ku ZŠ P. Horova 
b) chodník medzi škôlkami J. Smreka 
c) vnútroblok Š. Králika 14-20 
d) vnútroblok Š. Králika 6-12 
e) vnútroblok J. Smreka 10-12  
f) chodník od Š. Králika 4  k J. Smreka 10 
g) vnútroblok J. Poničana 1,3, 5, 7, 9, 11 
h) vnútroblok I. Bukovčana 20-26 
i) vnútroblok I. Bukovčana 28,30 
j) chodník od J. Poničana 9 k M. Marečka 12 
k) vnútrobloky I. Bukovčana 5-13 
l) vnútroblok I. Bukovčana 2 
m) sídlisko Stred – okolo detského ihriska  

 
 

Článok 4 
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

 
1. Miesta, kde je na území mestskej časti vstup so psom zakázaný sú označené nápisom: 

„Zákaz vstupu so psom“  
 

2. Vstup so psom je zakázaný: 
a) do areálov detských ihrísk a pieskovísk,  
b) do areálov školských a predškolských zariadení, 
c) do areálov zdravotníckych zariadení, 
d) do areálu cintorína, 

 
Článok 5 

Podrobnosti súvisiace so znečisťovaním  verejných priestranstiev  tuhými 
výkalmi psov 

 
Každý, kto  psa vedie po verejnom priestranstve, je povinný mať pri sebe vhodný obal na 
odstránenie psích výkalov a psie výkaly z  verejného priestranstva bezodkladne odstrániť. 
Obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do zbernej nádoby na psie tuhé výkaly označenej 
vyobrazením psa, prípadne nádoby na komunálny odpad. 
 

Článok 6 
Kontrola 

 
Kontrolu tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“), poverení zamestnanci Mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves a Policajný zbor Slovenskej republiky. 

 



Článok 7  
Sankcie 

 
Porušenie povinností určených podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je 
sankcionované pokutou vo výške podľa osobitného zákona2). 
 
 

Čl. 8 
Zrušovacie ustanovenia 

 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa v celom rozsahu ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2011 Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, ktorým sa upravujú 
podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti držiteľov psov vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 

Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.  
2. Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava–Devínska 

Nová Ves dňa 28.4.2015 prijatím uznesenia UMZ č.62/4/2015 . 
3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves od 10.4.2015 do 28.4.2015  

4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves 
dňa 5.5.2015. 

5. Toto VZN nadobúda účinnosť .......................2015. 
 
 
V Bratislave  5.5.2015 

 
 
             Milan  Jambor  
                 starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)§7 zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 


