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Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

č.  4/2015 

 

ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území Mestskej časti Bratislava – 

Záhorská Bystrica 

 

 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa § 6 ods. 1 

zákona SNR č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, v spojení s§ 15 ods. 2 

písm. a) a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb.  o Hlavnom meste Slovenskej republiky, 

v platnom znení a podľa § 3 ods. 6, § 5 a § 6 zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov, v súlade s dodatkom č. 24 Štatútu Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy z 19. septembra 2002 sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení  (ďalej len „VZN“): 

§ 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1. Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov na území Mestskej  časti Bratislava – 

Záhorská Bystrica (ďalej „mestská časť“), vedenie evidencie psov, vymedzenie miest kde je  

voľný pohyb psa zakázaný, vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný. 

2. Toto VZN ustanovuje povinnosti čistenia verejných priestranstiev pri ich znečistení 

výkalmi psov na území mestskej časti.  

3. VZN sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľom psa, psa vedú 

alebo nad psom vykonávajú dohľad okrem služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov. 

4. Podrobnosti o vodení psa ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava. 

 

 

 

 



§ 2. 

Evidencia psov 

 

 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 

evidencii psov (ďalej  „evidencia“). 

2. Evidenciu a vydávanie evidenčných známok pre psov chovaných v Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica zabezpečuje Miestny úrad v Záhorskej Bystrici. 

3. Do evidencie sa zapisuje najmä: 

- evidenčné číslo psa, ktoré je totožné s vydanou evidenčnou známkou, 

- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 

- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 

- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území 

mestskej časti zdržiava 

- skutočnosť, že pes je nebezpečný, 

- úhyn psa a strata psa. 

4. Pridelená evidenčná známka s evidenčným číslom, ktorou musí byť každý pes označený, je 

neprenosná na iného psa. 

5. Zničenie alebo stratu pridelenej evidenčnej známky je držiteľ povinný do 14 kalendárnych 

dní odvtedy, čo zničenie lebo stratu zistil, oznámiť na miestnom úrade. 

6. Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť metódu čipovania na vlastné náklady. 

Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.  

 

§ 3 

Podmienky vodenia psov  

 

 

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

vykonáva dohľad. 

2. Psa nemožno vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem zvláštneho psa¹ 

na nevyhnutne potrebný čas.  

3. Za nepoužitie náhubku pri vedení psa zodpovedá držiteľ psa, osoba, ktorá vedie psa alebo 

osoba, ktorá ma nad psom dohľad. Toto ustanovenie sa nevzťahuje vedenie nebezpečného 

psa², ktorý na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok vždy.  

 

§4 

Vodenie psov 

 

 

1. Vodiť psov mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov 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, 

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo  zariadenia na chov môže len 

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.  
 

 

 

¹) používaný súkromnými bezpečnostnými  službami, horskou službou, záchranný, poľovný, ovčiarsky, vodiaci, používaný 

počas výcviku 

²) nebezpečný pes ja každý, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi 

 



3. Vstup so psom je zakázaný: 

 a) do detských ihrísk a pieskovísk a k nim priliehajúcich plôch verejnej zelene, 

 b) do areálov školských a predškolských zariadení, 

 c) do športovísk a štadiónov prístupných verejnosti, 

 d) do zdravotných zariadení, 

 e) na trhovisko, tovarové burzy, 

 f) do všetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených priestorov, 

g) na všetky plochy verejnej  zelene a na ostatné miesta, označené zákazom vstupu so 

psom. 
 

 

Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený značkou „Zákaz vstupu so psom“,  

ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Text na značke môže byť nahradený 

piktogramom.  

 

§ 5 

Voľný pohyb psa 

 

 

Voľný pohyb psa v intraviláne mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica je všeobecne 

zakázaný. Priestranstvo, v ktorom je voľný pohyb psa povolený, je viditeľne označený 

značkou „Voľný pohyb psov“,  ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia. .  

 

§6 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

 

Každý, kto psa vedie po verejnom priestranstve, je povinný mať pri sebe vhodný obal 

a pomôcky na odstraňovanie psích výkalov. Pevne uzavretý obal s výkalmi vhodí do 

kontajnera vyhradeného na zhromaždenie psích výkalov označeného nápisom „Kontajner na 

psie výkaly“. Text na kontajneri môže byť nahradený piktogramom. 

 

§7 

Priestupky 

 

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 

 a) neprihlási psa do evidencie, 

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

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

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

 d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky. 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa ak: 

 a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol 

b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 

zvieratá, 

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

vyprovokovaný, ak sa nepožil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 

d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 

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

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



g) venčenie psov v intraviláne MČ Bratislava – Záhorská Bystrica v čase od 22:00 

hod. do 5:00 hod. je zakázaný. 

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 Eur. 

Za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až g) možno uložiť pokutu do 65 Eur. 

 

§8 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Toto VZN podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN, ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania 

psov na území MČ BA – ZB sa ruší VZN č. 2/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov na území MČ BA – ZB  zo dňa 26.2.2008 v znení VZN MČ BA – ZB č. 4/2013, 

schválené uznesením MZ MČ Bratislava – Záhorská Bystrica čísla 326/2013 zo dňa 

17.9.2013. 

3.Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava -

Záhorská Bystrica uznesením č. 55 /2015 zo dňa 29.6.2015. 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia t.j. 28.7.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Krúpa 

        starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica č. 4/2015, ktorým sa upravujú niektoré 

Podmienky držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

ZÁKAZ  VSTUPU  

SO  PSOM 

 



 

Príloha č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica č. 4/2015, ktorým sa upravujú niektoré 

Podmienky držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

 

 

 

VOĽNÝ POHYB 

PSOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


