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    Zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 
        

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava -Rusovce 

 č. 3/2013,  
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti  

Bratislava - Rusovce 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rusovce 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 (ďalej zákon o podmienkach 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 (ďalej len 
„nariadenie“) 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

1. Toto nariadenie upravuje niektoré podmienky evidencie psov, voľného pohybu psov, 
vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný a ďalej miesta, na ktoré 
je vstup so psom zakázaný.  

2. Toto nariadenie ustanovuje povinnosti čistenia verejných priestranstiev pri ich 
znečistení výkalmi psov a upravuje podmienky odchytu túlajúcich sa psov na území 
Mestskej časti Bratislava- Rusovce (ďalej len "mestskej časti").  

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

4. Podrobnosti o vodení psa ustanoví všeobecne záväzným nariadením hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava 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) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov  

d) túlajúcim sa psom -  pes, ktorý sa voľne pohybuje bez dohľadu osoby, ktorá je 
psychicky a fyzicky spôsobilá ovládať ho 

e)  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 

f) zvláštny pes je 

• pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona  
3),  

• pes používaný horskou službou, 
• pes používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany  4),  
• pes poľovný, 
• pes ovčiarsky,  
• pes vodiaci, 
• pes používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo     
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                  národného skúšobného poriadku. 
 
g) verejné priestranstvá sú miesta, ktoré slúžia všetkým na všeobecné užívanie, 

námestia, cesty a miestne komunikácie, ulice, mosty, chodníky, parkoviská, parky, 
trhoviská, detské ihriská, lesoparky a vôbec všetky miesta všeobecne prístupné 
a používateľné.  

  
§ 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 do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej 
vete na miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Rusovce (ďalej len „úrad“). 
Neprihlásenie psa do evidencie sa postihuje ako priestupok podľa osobitného 
predpisu  5). 

2.    Do evidencie sa zapisuje: 

a) evidenčné číslo psa 
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo názov a adresa firmy 

s menom a priezviskom štatutárneho zástupcu 
c) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes 

zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa 
d) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol pes alebo jeho držiteľ 

napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 
v krajnej núdzi 

f) dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je držiteľom psa alebo IČO organizácie 
g) telefónne číslo držiteľa psa 
h) plemeno psa 
i) farba psa 
j) úhyn psa 
k) strata psa  

3.  Mestská časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku (ďalej 
len                „známka“). Na známke je uvedené evidenčné číslo psa, názov obce, 
kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ 
preukazuje totožnosť psa. 

4. Prvú známku vydá úrad bezodplatne. 
 
5. Držiteľ je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu 6) 

 
6 Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je držiteľ povinný do 30 dní od zmeny 

nahlásiť na miestny úrad. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje ako priestupok 
podľa osobitného    
Predpisu  7). Miestnemu úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa. 
 

7. 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 alebo čestné prehlásenie  (príloha  č. 1).  

8. Neúplné alebo nepravdivé údaje v prihláške sa postihujú ako priestupok podľa 
osobitného predpisu.  8)  
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9.  Známkou držiteľ preukazuje totožnosť psa. 

10. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť miestnemu 
úradu do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, inak sa 
dopustí priestupku9).  

11. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky úrad vydá držiteľovi psa 
náhradnú známku za odplatu vo výške 3,31 €. 

12. Daň za psa sa platí podľa osobitného predpisu. 10)  

13. Ak pes pohryzie alebo poraní človeka, je držiteľ, prípadne ten, kto psa viedol, povinný 
bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní, oznámiť túto skutočnosť 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 predpisu.11)  

14. Oznámenie podľa odseku 14 možno urobiť aj faxom alebo elektronickou poštou. 
V takom prípade sa musí dodatočne, do 7 dní zaslať písomné oznámenie.  

15. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť 
osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa 
12). Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol pes 
alebo jeho držiteľ napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane 
alebo v krajnej núdzi, oznámiť miestnemu úradu na príslušnom referáte miestnych 
daní.   

§ 4 
Voľný pohyb psov 

 
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách v celom katastrálnom 

území MČ,  s výnimkou miest označených značkou „Priestor pre voľný pohyb psov“, 
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

2. 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. Nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa sa postihuje ako priestupok pokutou do 
65,00 €  podľa osobitného predpisu 13) 

 
§ 5 

Zákaz vstupu so psom 

1. Vstup so psom je zakázaný do všetkých verejnosti prístupných budov a plotom 
ohradených priestorov, okrem prípadov, ak to prevádzkový alebo iný poriadok 
vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. 
Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený značkou „Zákaz vstupu so psom“, 
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia. Text na značke môže byť 
doplnený, resp. nahradený piktogramom. Označenie zabezpečí na vlastné náklady 
osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah. 

 

2. Vstup so psom je ďalej zakázaný:  



4 
 

a. do detských ihrísk a pieskovísk a k nim priliehajúcich plôch verejnej zelene,  
b. do vodných plôch jazier v Rusovciach  
c. do areálov školských a predškolských zariadení,  
d. na športoviská a štadióny prístupné verejnosti, 
e. do zdravotníckych zariadení  
f. na cintoríny,  
g. na trhoviská, príležitostné trhy,  
h. do plôch verejnej zelene a do verejných parkov, kde je uvedený zákaz vstupu 

so psom (podľa vzoru v prílohe č.3) 
 

3. Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok 
vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. 
Označenie značkou podľa bodu 2 zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny 
vzťah, na vlastné náklady.  

4. Za porušenie zákazov uvedených v bodoch § 5 ods. 1-3  bude uložená sankcia 
v zmysle zákona o podmienkach držania psov. 

 
§ 6 

Čistenie verejných priestranstiev 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo a objekty priľahlé k verejnému priestranstvu 
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. 

2. 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 predpisu.13).  

§ 7 
Odchyt túlajúcich sa psov 

1. Odchyt túlajúcich sa psov vykonáva organizácia, ktorá má s hlavným mestom 
Slovenskej republiky uzatvorenú zmluvu na výkon vybraných činností veterinárnej 
asanácie 14) (ďalej len "oprávnená organizácia").  

2. Držiteľ, ktorého pes bol odchytený, je povinný si po tom, ako sa dozvedel o jeho 
odchyte, prevziať psa a uhradiť náklady spojené s  odchytom a starostlivosťou o psa, 
prípadne so zneškodnením kadávera.  

3. Informácie o odchytených psoch poskytuje oprávnená organizácia úradu.  

§ 8 
Kontrola 

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

§ 9 
Prechodné a záverečné ustanovenia  

 
Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné nariadenie  MĆ 
Bratislava – Rusovce č. 2/2011, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na 
území MĆ Bratislava –Rusovce. 

§10 
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Účinnosť 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa  9.7.2013. 
 
 

                                                                                                                      Dušan Antoš 
                                                                                                                          starosta 
 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava – Rusovce uznesením č. 318 zo dňa 20.6.2013 
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Odkazy 

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, zákon č. 124/1992 Zb. 
o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon 
Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v  znení neskorších predpisov, zákon č. 
562/2004 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.  

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

3 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. 

4 Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

5 § 7 ods. 1 písm. b) zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 
zákona 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov   

6. § 19,  § 54 b)  zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení noviel  

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

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

9 §7 ods.1 písm. e) zákona 282/2002 Z.z. 

10 Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Rusovce č. 4/2008  o miestnych daniach. 

11 § 7 ods. 1 písm. d)  a  § 7 ods. 2 písm. c) zákona 282/2002 Z.z. 

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

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

14 Sloboda zvierat – občianské združenie, Mlynské Nivy 37, 821 09  Bratislava, tel. 02/ 16187  
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Čestné prehlásenie                                Príloha č. 1 
 

 
Dolu podpísaný (á) .......................................................................................................... 
                                           Meno a priezvisko 
 
Bytom : ............................................................................................................................ 
 
Číslo občianskeho preukazu : .............................. 
 
 

Prehlasujem, 
 
 
že môj pes , zaevidovaný na Miestnom úrade Bratislava–Rusovce  s číslom známky 
:............ 
 

a) bol utratený dňa : .............................. 
       spôsob a miesto likvidácie……………………………………………………….. 
 
b) uhynul dňa :....................................... 
      spôsob a miesto likvidácie……………………………………………………….. 
 
c) bol odcudzený dňa : .......................... 
 
d) bol predaný dňa ................................ 
 
e) iné:................................................................................dňa : ................................ 

 
 
 
 
Známka vrátená dňa : ....................................... 
 
Známka nevrátená z dôvodu : 
..................................................................................................... 
 
 
 
 
Týmto ho odhlasujem z evidencie Miestneho úradu Bratislava – Rusovce dňa : 
......................... 
 
 
 
 
       
 ........................................................ 
          podpis  
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                                                                                                                       Príloha č. 
2 

                                                                                        

Priestor  pre 
voľný  pohyb 
psov 
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 Príloha č. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


