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Všeobecne záväzné nariadenie 

č.   3/2015 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa  

zo dňa 28.4.2015 

o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa  podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

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

Bratislave v znení neskorších predpisov, na základe § 3 ods.6  § 4 § 5 § 6  zákona č. 

282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona 

č.102/2010 Z. z.   a na základe Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v zmysle čl. 44 ods. 2 a dodatku č. 5  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „nariadenia“) upravuje bližšie  

podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa (ďalej len 

„mestská časť“), a to vymedzenie miest kde je voľný pohyb psov zakázaný a vstup so 

psom zakázaný, stanovenie podrobností súvisiacich so znečisťovaním verejných 

a ustanoviť výšku sumy , ktorú má uhradiť držiteľ psa pri vydaní náhradnej známky.  

 

2. Nariadenie sa vzťahuje na každú právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je držiteľom 

psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad “ ; nariadenie sa 

nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov. 1 

 

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného 

zákona a osobitných predpisov. 2 

 

§ 2 

Evidencia psov 

 

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť 

mestskej časti,  na ktorej území je evidovaný  odvtedy, čo takúto skutočnosť zistil. 

Mestská časť  je povinná držiteľovi psa  za úhradu 3,50 eur vydať náhradnú známku. 

 

 

                                                 
1  napr. 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 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži 
2  napr. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Trestný zákon č. 300/2005 

v znení neskorších predpisov 
3    VZN hl. m. SR. Bratislavy, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území  hl .m. SR Bratislavy  
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§ 3 

Vodenie psa 
 

Vodenie psov sa riadi všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.   

§ 4 

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov 

 

1. Zakazuje sa voľný pohyb psa na verejných priestranstvách. 

 

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenie sú verejne prístupné pozemky, 

okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb, ulice, 

chodníky, parkoviská na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, trhovisko, námestie, 

zástavky mestskej a prímestskej hromadnej verejnej  dopravy, detské ihriská, 

športoviská. 

 

3.  Za verejné priestranstvo pre účely tohto nariadenia sa nepovažuje: 

 

a)  Dvojkrížna ulica, verejná zeleň pri železničnej  trati, 

     b)  neupravená zadná časť lesoparku, medzi ulicami Brezovou a Rebarborovou,  

c) ľavá strana nábrežia Malého Dunaja od plota cintorína až  po Ústrednú čistiareň  

odpadových vôd, 

d) Vnútroblokový priestor nachádzajúci sa medzi bytovými domami na Bučinovej,       

Vrbovej,  Jedľovej a Poľnohospodárskej ulici. 

e)  Hrušovská ul. pod diaľnicou D61 

 

4. Voľný pohyb psa je zakázaný aj na miestach, ktoré nie sú verejným priestranstvom, ale 

sú verejnosti prístupné. 

 

5.  Zakazuje sa vstup so psom: 

 

a)  na detské ihriská a pieskoviská, 

b) na štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská, 

c)  do zdravotníckych zariadení, 

d)  do škôl a predškolských zariadení, 

e)  na cintoríny a pietne miesta, 

f) na miesta označené zákazom „Zákaz vstupu so psom“. 

 

6 .Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, sú označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“.         

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný  sú viditeľne označené piktogramami na 

chodníkoch s vodorovným značením a informačnými tabuľami. 

 

7. Za psa vždy zodpovedá držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dohľad. 

§ 5 

 

Znečisťovanie verejných priestranstiev  
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1. Ten, kto psa vedie, je povinný:  

 

a) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach), 

b)   na verejných priestranstvách a na miestach podľa § 4 ods. 4 bezodkladne odstrániť 

výkaly psa a umiestniť ich prostredníctvom vhodnej pomôcky do kontajnerov 

a košov tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z výkalov do okolia, 

c)  na miestach, ktoré nie sú verejným priestranstvom podľa § 4 ods. 3, umiestniť výkaly 

psa do košov vhodných na zhromažďovanie výkalov a na ostatných miestach do 

kontajnerov na komunálny odpad a do uličných smetných košov prostredníctvom 

vhodnej pomôcky. 
  

2. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný a  na miestach, ktoré nie sú verejným 

priestranstvom podľa § 4 ods. 3 a na miestach podľa § 4 ods. 4, sú umiestnené koše 

vhodné na zhromažďovanie výkalov a je zabezpečené priebežné hygienické 

odstraňovanie ich obsahu. Na zberných košoch  je  viditeľne označený účel ich 

použitia. 

 

3. Mestská časť  prostredníctvom organizácie spôsobilej na túto činnosť zabezpečuje 

denný servis dopĺňania vrecúšok na psie výkaly  a  3 x  týždenne  zabezpečuje  

vyprázdňovanie košov vhodných na zhromažďovanie výkalov. 

 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava–

Vrakuňa  dňa 28. 4. 2015 uznesením číslo 65/V/2015. 

2.  Týmto všeobecne záväzným nariadením  sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  

č.1/2013 mestskej časti Bratislava - Vrakuňa zo dňa 1. 03. 2013 a  2/2014 zo dňa 

10.7.2014 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava -Vrakuňa. 

 

§ 8 

Účinnosť  

 

   
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa  20.5.2015  

 

 

 

 

                                                                          JUDr. Ing. Martin Kuruc                                                                               

                                                                                                 starosta 

 

  

 

 

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 7.4.2015  

Zvesené dňa: 23.4.2015  

Vyhlásené dňa  4.5.2015  

Zvesené dňa 19.5.2015                                                


