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Návrh uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. č i a s t o č n e   v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora zo dňa 7. mája 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania 
psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
 
 
B. s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 15. júla 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Všeobecná časť 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania 
psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „návrh VZN“) bol 
spracovaný z dôvodu podaného protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„VZN“), ktorý bol doručený mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13. 5. 2013 
a tvorí súčasť predkladaného materiálu. Po preštudovaní protestu prokurátora (ďalej 
len „protest“) navrhujeme protestu vyhovieť čiastočne. V navrhovanom znení sú 
taktiež zapracované požiadavky, ktoré vyplynuli z praxe. Navrhované znenie VZN 
nemá organizačný dosah ani vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
 

Protest obsahuje nasledovné námietky: 
 

1. Ustanovenie § 1 ods. 2 VZN, ktoré vymedzuje negatívnu pôsobnosť VZN vo 
vzťahu k služobným psom používaných podľa osobitných predpisov je 
prevzaté zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o niektorých 
podmienkach držania psov“).  
 

2. Vymedzenie pojmu „zvláštny pes“ v § 2 ods. 2 VZN sa v písm. c) nezhoduje 
so zákonným vymedzením podľa § 2 písm. a) v bode 3 zákona o niektorých 
podmienkach držania psov.  

 
3. V prípade pojmov definovaných v § 2 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 VZN sa jedná 

o prevzatie zákonných definícií.  
 

4. Ustanovenia § 3 ods. 3 VZN, ktoré sa týkajú evidencie psov sú prebraté zo 
zákonnej úpravy vymedzenej v § 3 ods. 2 zákona o niektorých podmienkach 
držania psov, pričom ustanovenia § 3 ods. 3 písm. l) a m) VZN sú odchylné od 
ustanovení § 3 ods. 2 písm. b) a e) zákona o niektorých podmienkach držania 
psov. Mestská časť môže do evidencie psov zapisovať aj iné údaje, avšak 
minimálne v nej musí uvádzať zákonom vyžadované náležitosti evidencie.  

 
5. Úprava povinností v súvislosti s nosením evidenčnej známky psa v § 3 ods. 7 

VZN ide nad rozsah zákona.  
 

6. Úprava povinnosti preukazovať totožnosť psa evidenčnou známkou 
kontrolnému orgánu v § 3 ods. 8 VZN je v rozpore so zákonnou povinnosťou 
podľa § 3 ods. 5 zákona o niektorých podmienkach držania psov, ktorý 
ustanovuje všeobecnú povinnosť držiteľa preukázať totožnosť psa známkou.  

 
7. Vymedzenie zákazu voľného pohybu nebezpečného psa podľa § 4 ods. 2 

VZN určuje všeobecný zákaz voľného pohybu psov označených ako 
nebezpečný nad rámec zákona o niektorých podmienkach držania psov.  

 



8. Ustanovenie § 5 ods. 1 VZN, ktoré pojednáva o zákaze vstupu so psom  
nerešpektuje vlastnícke právo vlastníkov zariadení, ktoré nepatria mestskej 
časti.  

 
 
Navrhovanými zmenami obsiahnutými v bodoch 3., 4., 5., 8. 9. osobitnej časti 

dochádza k zosúladeniu právnej úpravy VZN s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky v zmysle protestu.  
  

Protestu navrhujeme nevyhovieť v tej časti, v ktorej namieta duplicitu so 
zákonnou úpravou, nakoľko máme za to, že prebratie definícií pojmov a negatívneho 
vymedzenia pôsobnosti návrhu VZN, ktoré je inšpirované zákonným znením má 
opodstatnenie najmä vzhľadom na dostatočne určité a zrozumiteľné vymedzenie 
povinností adresátov všeobecne záväzného nariadenia.  
 
 
Osobitná časť 
 

1. Splnomoc ňovacie ustanovenie – sa navrhuje doplniť o § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý 
predstavuje generálne zákonné splnomocnenie vo veciach samosprávnej 
normotvorby, nadväzujúci čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov (ďalej len „štatút“) a čl. 44 
ods. 2 písm. a), b), d) a f) štatútu, ktorý zveruje vymedzené kompetencie 
v oblasti úpravy podmienok držania psov mestským častiam.  

  
2. § 2 ods. 2, 3 a 4, § 3 ods. 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12 a 13, § 4 ods. 2 – znenie 

týchto ustanovení sa navrhuje doplniť o slovné spojenie „v zmysle osobitného 
predpisu“ s odkazom na zákon o niektorých podmienkach držania psov 
z dôvodu zrejmého vymedzenia, že definície jednotlivých pojmov a právna 
regulácia jednotlivých pravidiel správania sa na úseku držania psov, ktoré 
návrh VZN do svojho znenia prebralo z dôvodu právnej istoty jeho adresátov, 
je zakotvená v predmetnom zákone.   

 
3. § 2 ods. 2 písm. c) – znenie ustanovenia sa dostáva do súladu s § 2 písm. a) 

bod 3 zákona o niektorých podmienkach držania psov. 
 

4. § 3 ods. 3 písm. a), b), c), d), m) a n)  – vymedzenie údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie psov vedenej mestskou časťou sa aktualizuje vzhľadom na 
potreby mestskej časti a v zmysle protestu sa mení tak, aby bolo súladné so 
zákonom o niektorých podmienkach držania psov. 

  
5. § 3 ods. 7 – pôvodné znenie § 3 ods. 7 VZN, ktoré upravuje podmienky 

nosenia známky psa sa vypúšťa z dôvodu nadbytočnosti a v záujme 
zosúladenia so zákonnou úpravou.  

– v navrhovanom znení, ktoré vychádza z § 3 ods. 8 VZN  
dochádza k precizovaniu vymedzenia povinnosti podľa zákona o niektorých 
podmienkach držania psov 

 



6. § 3 ods. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  - pôvodný § 3 ods. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sa 
prečísluje na § 3 ods. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 
7. § 4 ods. 1  – k vymedzeniu miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný dochádza 

v prílohe č. 1 návrhu VZN, v rámci ktorej sú miesta presne vyznačené na 
mape. Z uvedeného dôvodu sa vymedzenie miest vypúšťa zo znenia § 4 ods. 
1 návrhu VZN 

 
8. § 4 ods. 2 – návrh VZN odkazuje na podmienky vodenia nebezpečného psa 

ustanovené zákonom o niektorých podmienkach držania psov a pôvodné 
znenie ustanovenia sa vypúšťa z dôvodu úpravy nad rámec zákona. 

 
9. § 5 ods. 1 – ustanovenie sa dopĺňa o slovné spojenie „na týchto verejne 

prístupných miestach“ tak, aby bolo zrejmé, že VZN nezasahuje do 
vlastníckeho práva súkromných osôb, pričom v zmysle čl. 44 ods. 1 písm. d) 
štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bola (vo vzťahu 
rovnocenných subjektov mesto/ mestská časť) kompetencia upraviť zákaz 
voľného pohybu psov na území mestskej časti zverená  práve mestskej časti. 
Zároveň dochádza k nadväzujúcej gramatickej úprave.  

 
10.  § 5 ods. 2  – ustanovenie sa ako nadbytočné navrhuje vyňať. 

 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
N á v r h 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. .../2013  
z 25. júna 2013 

 
o niektorých podmienkach držania psov na území mest skej časti 

Bratislava-Staré Mesto  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 
písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2, ods. 5 a ods. 6, § 4 ods. 4, § 5 a § 6 
ods. 2 a 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania 
psov v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. b) a čl. 44 ods. 2 písm. a), b), 
d) a f) štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 
vedenia evidencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný 
a miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, podrobnosti súvisiace so 
znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len „mestská časť). 

 
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa 
osobitných predpisov.1 
 
(3) Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za 
dôsledky týchto prejavov v mestskej časti zodpovedá držiteľ psa.    
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa 
alebo osoba, ktorá ho má v držbe (ďalej len „držiteľ psa“). 

 

                                                 
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. 
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. 225/1994 Z.z. o poľnej stráži. 



  

(2) Zvláštnym  psom v zmysle osobitného predpisu2 je pes: 
 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona3, 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranárskych prácach pri plnení úloh civilnej ochrany4, 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku. 
 

(3) Nebezpečným psom v zmysle osobitného predpisu2 je každý pes, ktorý pohrýzol 
alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi5. 
 
(4) Voľným pohybom psa v zmysle osobitného predpisu2 je pohyb psa bez vôdzky 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. 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. 

 
(5) Čipovaním psa je trvalé zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie 
a určenia  totožnosti psa. 
 
(6) Pre účely tohto nariadenia sú verejnými priestranstvami všetky miesta vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo vo vlastníctve 
alebo v správe mestskej časti,  ktoré slúžia na verejné užívanie, ako  napr. ulice,  
námestia, cesty,  mosty, podchody, nadchody, chodníky, parkoviská, parky, plochy 
verejnej zelene, trhoviská, detské ihriská, lesoparky, okrem tých, ktoré sú vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb.  
 

§ 3 
Evidencia psov 

 
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky 
podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je v zmysle osobitného 
predpisu2 povinný prihlásiť psa do evidencie v mestskej časti, v lehote  30 dní od 
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku 
prevažne nachádza na území mestskej časti. 
 
(2) Evidenciu vedie a evidenčné známky v mestskej časti vydáva Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad“). 
 
(3) Do evidencie sa zapisuje: 

                                                 
2 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov 
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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. 
5 § 24 a 25 Trestného zákona. 



  

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo názov a sídlo držiteľa psa  
b) IČO držiteľa psa (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie), 
c) telefónne číslo a e-mail držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes 

na území mestskej časti zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom 
trvalého pobytu držiteľa psa, 

e) dátum narodenia psa, 
f) dátum, odkedy je pes držaný na území mestskej časti, 
g) evidenčné číslo psa, 
h) plemeno psa, 
i) pohlavie psa, 
j)    farba psa, 
k) zvláštne znamenie (napr. tetovanie), 
l) počet psov v držbe, 
m) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
n) skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 

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

o) úhyn psa, 
p) strata psa, 
q) zmena evidencie psa. 
 

(4) Držiteľ psa uvedie údaje podľa odseku 3 do tlačiva, ktoré mu  poskytne miestny 
úrad. 

 
(5) Držiteľ   psa  je  v zmysle osobitného predpisu2 povinný  do  30  dní  od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť miestnemu  úradu  každú  zmenu   skutočností a 
údajov,  ktoré  sa  zapisujú  do evidencie.  

 
(6) Miestny úrad potvrdí držiteľovi psa na tlačive  splnenie ohlasovacej  povinnosti 
a vydá mu bezodplatne evidenčnú známku (ďalej len „známka“). Na známke je 
uvedené evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, kde je pes evidovaný a údaj 
o tom, či je pes nebezpečným psom. 

 
(7) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie v zmysle osobitného predpisu2 preukazuje 
totožnosť psa 

 
(8) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa v zmysle osobitného 
predpisu2 povinný oznámiť na miestny úrad do 14 dní odvtedy ako odcudzenie, 
zničenie alebo stratu zistil.    

 
(9) Miestny úrad vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil ohlasovaciu  povinnosť podľa 
odseku 8, náhradnú známku za odplatu 3,50 eur. 

 
(10) Ten, kto psa vedie, je v zmysle osobitného predpisu2 povinný zabrániť tomu, aby 
pes útočil alebo iným spôsobom  ohrozoval človeka alebo zvieratá. 

 
(11) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je v zmysle osobitného predpisu2 povinný 
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. 



  

Ten, kto psa vedie, je v zmysle osobitného predpisu2 povinný oznámiť  osobe, ktorú 
pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. 

 
(12) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie,  je v zmysle osobitného predpisu2 súčasne 
povinný oznámiť mestskej časti, kde je pes evidovaný, skutočnosť, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 
v nutnej obrane alebo krajnej núdzi4 a vrátiť mestskej časti, kde je pes evidovaný, 
známku psa. Miestny úrad vydá držiteľovi psa, ktorý pohrýzol človeka, známku 
nebezpečného psa. 

 
(13) Držiteľ psa je v zmysle osobitného predpisu2 povinný umožniť osobe, ktorú pes 
pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní psa. 
 

§ 4 
Miesta, kde je vo ľný pohyb psa zakázaný 

 
(1) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území 
mestskej časti s výnimkou plôch označených tabuľami s nápisom „Voľný pohyb psov 
povolený“ na častiach verejných priestranstiev podľa prílohy č. 1.  
 
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 
môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve 
musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. 
 

§ 5  
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

 
(1) Na území mestskej časti je vstup so psom zakázaný na týchto verejne 
prístupných miestach: 
 

a) detské ihriská a pieskoviská,  
b) areál škôl a školských zariadení, 
c) areál športovísk a štadiónov, 
d) areál zdravotníckych zariadení a detských jaslí, 
e) areál cintorínov. 
 

§ 6 
Podrobnosti súvisiace so zne čisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov 
 
     Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na 
odstránenie psích výkalov, tieto bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. 
Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, prípadne 
špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov. 
 

§ 8 
Kontrolná činnos ť 

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 
      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  



  

      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 
 

§ 9 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

 
 

§ 10 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15. júla 2013. 
 
                                                                                         
              
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
N á v r h 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. .../2013  
z 25. júna 2013 

 
o niektorých podmienkach držania psov na území mest skej časti 

Bratislava-Staré Mesto  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 
písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2, ods. 5 a ods. 6, § 4 ods. 4, § 5 a § 6 
ods. 2 a 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania 
psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z. neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. b) a čl. 
44 ods. 2 písm. a), b), d) a f) štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 
vedenia evidencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný 
a miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, podrobnosti súvisiace so 
znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len „mestská časť). 

 
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa 
osobitných predpisov.1 
 
(3) Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za 
dôsledky týchto prejavov v mestskej časti zodpovedá držiteľ psa.    
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa 
alebo osoba, ktorá ho má v držbe (ďalej len „držiteľ psa“). 

 

                                                 
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. 
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. 225/1994 Z.z. o poľnej stráži. 



  

(2) Zvláštnym  psom v zmysle osobitného predpisu2  je pes: 
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona3, 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranárskych a lokalizačných a likvidačných prácach pri 

plnení úloh civilnej ochrany4, 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku. 
 

(3) Nebezpečným psom v zmysle osobitného predpisu2 je každý pes, ktorý pohrýzol 
alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi5. 
 
(4) Voľným pohybom psa v zmysle osobitného predpisu2 je pohyb psa bez vôdzky 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. 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. 

 
(5) Čipovaním psa je trvalé zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie 
a určenia  totožnosti psa. 
 
(6) Pre účely tohto nariadenia sú verejnými priestranstvami všetky miesta vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo vo vlastníctve 
alebo v správe mestskej časti,  ktoré slúžia na verejné užívanie, ako  napr. ulice,  
námestia, cesty,  mosty, podchody, nadchody, chodníky, parkoviská, parky, plochy 
verejnej zelene, trhoviská, detské ihriská, lesoparky, okrem tých, ktoré sú vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb.  
 

§ 3 
Evidencia psov 

 
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky 
podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je v zmysle osobitného 
predpisu2 povinný prihlásiť psa do evidencie v mestskej časti, v lehote 30 dní od 
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku 
prevažne nachádza na území mestskej časti. 
 
(2) Evidenciu vedie a evidenčné známky v mestskej časti vydáva Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad“). 
 
(3) Do evidencie sa zapisuje: 

                                                 
2 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov 
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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. 
5 § 24 a 25 Trestného zákona. 



  

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo názov a sídlo držiteľa psa 
alebo názov a adresa firmy a meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 
(právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie), 

b) rodné číslo držiteľa psa alebo IČO držiteľa psa (právnická osoba, fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie), 

c) telefónne číslo a e-mail držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes 

na území mestskej časti zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom 
trvalého pobytu držiteľa psa, 

e) dátum narodenia psa, 
f) dátum, odkedy je pes držaný na území mestskej časti, 
g) evidenčné číslo psa, 
h) plemeno psa, 
i) pohlavie psa, 
j)    farba psa, 
k) zvláštne znamenie (napr. tetovanie), 
l) počet psov v držbe, 
m) číslo mikročipu alebo tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes 

má, 
n) skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 

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

o) úhyn psa, 
p) strata psa, 
q) zmena evidencie psa. 
 

(4) Držiteľ psa uvedie údaje podľa odseku 3 do tlačiva, ktoré mu  poskytne miestny 
úrad. 

 
(5) Držiteľ   psa  je v zmysle osobitného predpisu2 povinný  do  30  dní  od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť miestnemu  úradu  každú  zmenu   skutočností a 
údajov,  ktoré  sa  zapisujú  do evidencie.  

 
(6) Miestny úrad potvrdí držiteľovi psa na tlačive splnenie ohlasovacej  povinnosti 
a vydá mu bezodplatne evidenčnú známku (ďalej len „známka“). Na známke je 
uvedené evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, kde je pes evidovaný a údaj 
o tom, či je pes nebezpečným psom. 

 
(7) Známka alebo známka nebezpečného psa musí byť zavesená na obojku psa, pes 
ju musí mať na sebe a je neprenosná na iného psa.  

 
(8) (7) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný preukázať kontrolnému orgánu 
v zmysle osobitného predpisu2 preukazuje totožnosť psa známkou. 

 
(9) (8) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa v zmysle osobitného 
predpisu2 povinný oznámiť na miestny úrad do 14 dní odvtedy ako odcudzenie, 
zničenie alebo stratu zistil.    

 
(10) (9) Miestny úrad vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil ohlasovaciu  povinnosť podľa 
odseku 9 8, náhradnú známku za odplatu 3,50 eur. 



  

 
(11) (10) Ten, kto psa vedie, je v zmysle osobitného predpisu2 povinný zabrániť tomu, 
aby pes útočil alebo iným spôsobom  ohrozoval človeka alebo zvieratá. 

 
(12) (11) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je v zmysle osobitného predpisu2 povinný 
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. 
Ten, kto psa vedie, je v zmysle osobitného predpisu2 povinný oznámiť osobe, ktorú 
pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. 

 
(13) (12) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie,  je v zmysle osobitného predpisu2 súčasne 
povinný oznámiť mestskej časti, kde je pes evidovaný, skutočnosť, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 
v nutnej obrane alebo krajnej núdzi4 a vrátiť mestskej časti, kde je pes evidovaný, 
známku psa. Miestny úrad vydá držiteľovi psa, ktorý pohrýzol človeka, známku 
nebezpečného psa. 

 
(14) (13) Držiteľ psa je v zmysle osobitného predpisu2 povinný umožniť osobe, ktorú 
pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní psa. 
 

§ 4 
Miesta, kde je vo ľný pohyb psa zakázaný 

 
(1) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území 
mestskej časti s výnimkou plôch označených tabuľami s nápisom „Voľný pohyb psov 
povolený“ na častiach verejných priestranstiev podľa prílohy č. 1. Námestia slobody, 
Záhrebskej ulice, Medenej ulice, Chorvátskej ulice a Mýtnej ulice. 
 
(2) Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území mestskej časti. 
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže 
v zmysle osobitného predpisu2 len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. 
Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes v zmysle osobitného predpisu2 
nasadený náhubok. 
 

§ 5  
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

 
(1) Na území mestskej časti je vstup so psom zakázaný na týchto verejne 
prístupných miestach: 
 

a) na detské ihriská a pieskoviská,  
b) do areálov škôl a školských zariadení, 
c) do areálov športovísk a štadiónov prístupných verejnosti, 
d) do areálov zdravotníckych zariadení a detských jaslí, 
e) do areálov cintorínov. 
 

(2) Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, viditeľne označia ich vlastníci alebo 
prevádzkovatelia tabuľami s nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom.  
 

§ 6 
Podrobnosti súvisiace so zne čisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov 



  

 
     Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na 
odstránenie psích výkalov, tieto bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. 
Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, prípadne 
špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov. 
 

§ 8 
Kontrolná činnos ť 

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení 
vykonávať: 
      a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
      b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
§ 9 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

 
 

§ 10 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15. júla 2013. 
 
                                                                                                      
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
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820 05 BRA TIS L A V A 

Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 

81421 Bratislava 

V áš list čísla/zo dľía Bratislava Naše číslo 
Pd 46/13-10 

Vybavuje/if 
Mgr. Fulcová 
20836616 

07. mája2013 

Vec: Všeobecnc záväzné nariadcnie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5/2010 zo 
14. septembra 2010 o niektorých podmicnkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto - protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

Proti všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5/2010 zo 
dľía 14.09.20 IO o nicktorých podmienkach držania psov na území mcstskej časti Bratislava 
Staré Mesto 

podávam 

podľa § 22 ods. I písm. a) bod 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúrc v znení ncskoršÍch 
prcdpisov 

protest prokurátora 

a žiadam, aby bolo o proteste rozhodnuté v lehote 30 dní od jeho doručenia a sueasne 
navrhujem, aby bolo všeobeenc záväzné nariadenie v napadnutom rozsahu zrušené, príp. 
nahradené všeobecne záväzným nariadením, ktorého obsah bude v súlade s platnými 
právnymi prcdpismi a to v lehote do 90 dní od doručenia protestu. 

Podľa § 25 odsck 4 zákona číslo 15312001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov ak orgán verejnej správy protestu prokurátora nevyhovie alebo mu vyho\·ic iba 
čiastočnc, alebo v ustanovcnej lehotc vôbec o proteste nerozhodne, môže gCllcrúln\ 
prokurátor podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpism. 

Okresná prukuratúra Brali~1a\ il L K \Ttllá 13. P. O. BOX 6:'. 820 O.:' Brati"Ll\ ~i 
telefón: '421-2-20836611-2. f;l:\: -421-2-5:':'\6 ()-l-fS 

C-Illäil: FV<l.Sal i 110\ il'Ú gCllpro.gov_CJh, 
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Podľa ~ 250 zfa odsek I Občianskeho súdneho poriadku ak obcc alebo vyšší územný 
celok nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné 
nariadenie, môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na 
vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh 
štátnej správy môže prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne 
záväzného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

Odôvodnenie: 

Dňa 11.03.2013 bol tunajšej prokuratúre doručený podnet na preskúmanie súladu 
všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5::20 10 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislma - Staré \!lcsto zo 
dňa 14.09.20 l O so zákonom. 

VZN bolo schválené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto dľía 14.09.2010 a nadobudlo účinnosť dľía 01.11.2010. 

Preskúmaním obsahu VZN som zistila, že bolo vydané v rozpore so všeobecnc 
záväznými právnymi predpismi. 

PoMa ust. § 6 ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len '·zákon č. 369/1990 Zb.") môže obec vo veciach územnej samosprávy 
vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s l]stavou Slovenskej republiky. 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 

Problematiku držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z.. ktorým sa upravuJ u 
niektoré podmienky držania psov v zncní neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 282/2002 
Z.z. "l. Zákon č. 282/2002 Z.z. ustanovuje niektoré podmicnky držania psov a výslovne 
určuje, ktoré skutočnosti môže obec upraviť formou všeobecnc záväzného nariadenia. 
Splnomocnenie pre ohec na vydanie všeobecne záväzného nariadenia obsahujú ustanovenia § 
3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 uvcdeného zákona. Na základe týchto zákonných 
splnomocnení môže obec formou všeobecne záväzného nariadenia upraviť sumu úhrady za 
náhradnú evidenčnú známku psa, vymedziť miesta, kde je voľný pohyh resp. vstup so psom 
zakázaný, a upraviť podrobnosti o vodení psov a o znečisťovaní verejných priestranstiev. 
Ďalšie skutočnosti týkajúce sa podmienok držania psov už obec nic jc oprávncná upravova!" 
formou všeobecne záväzného nariadenia, nakol'ko tieto sú upravené zákonom. 

VZN v § I obsahuje úvodné ustanovenia, § 2 vymedzuje základné pojmy, § 3 upravuje 
evidenciu psov, § 4 vymedzuje miesta. kde je voľný pohyb psa zakázaný, § 5 vymedzuje 
miesta, kde je vstup so psom zakázaný, § 6 upravuje podrobnosti súvisiace so zncčisťovaním 
verejných priestranstiev výkalmi psov, § 7 upravuje kontrolnú činnosť, § 8 obsahuje 
zrušovacie ustanovenia a § 9 upravuje účinnosť. 

Podľa § I ods. 2 VZN toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných 
podľa osobitných predpisov. Uvedené ustanovenie je prevzaté zo zákona č. 282/2002 'I.z., 
pričom preheranie zákonných úprav do všeobecne záväzných nariadení jc neprípustné. 



pretože podmienky pre ich vydávanie upravené v § 6 ods. J, ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení to nepripúšťajú. 

Podľa § 2 ods. 2 VZN zvláštnym psom je pes: 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranárskych a lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh 

civilnej obrany, 
d) poľovný 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súľaže konanej podľa ll1cclzinúrodného alebo národného 

skúšobného poriadku, 

Ustanovenie § 2 zúkona Č. 282i2002 Lz. ZlllC: na účel\ 

a) zvláštnym psom je pes 
l. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného /.<l""''''. 
2. používaný horskou službou, 
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany. 
4. poľovný, 
5. ovčiarsky, 
6. vodiaci. 
7. používaný počas výcviku alebo súľaže konancj podľa medzinárodného alebo národného 
skúšobného poriadku, 

Do pozornosti dávam, ŽC zákon Č. 282/2002 Z.Z. bol s účinnosťou od 01.04.20 I O 
novelizovaný zákonom Č. 102/2010 Z.z .. ktorý okrem iného zvláštneho psa uvedeného v ust. 
§ 2 písm. a) boci 3. takto novelizovaného zákona zadefinoval ako psa používaného pri 
záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany (teda lokalizačné a likvidačné práce boli 
novelizáciou vypustené). V tomto zmysle je zvláštny pes v § 2 ods. 2 písm. c ) VZN 
zadetlnovaný v rozpore s aktuálne platnou právnou úpravou. 

Z vyššic uvedeného vyplýva, že § 2 odsek 2 písmeno c) všeobecne záväzného 
nariadenia tcda nie je totožný so zákonným znením vymedzujúcim pojmy. Mestská časť nic je 
zákonom splnomocnená (oprávnená) na úpravu, rcsp. pozmeňovanie zákonného znenia. 
A teda je potrebné, aby miestne zastupiteľstvo v písomnom vyhotovcní všeobecného 
záväzného nariadenia daný článok uvádzalo v prcsnom zákonnom znení, príp. tieto záležitosti 
v nariadení vôbec neuvádzalo. V súvislosti s kopírovaním obsahu zákonom je totiž potrebné 
poukázať na súčasný "trend zmien a prijímania nových zákonov" zo strany zákonodarcu. Pri 
zmene alebo zrušení, prípadne prij atí nového zákona sa tak nariadenie obce obsahujúce 
"prekopírované" ustanovenia vždy stáva nezákonným. Preto jc potrebné pri zmene resp. pri 
prijímaní nových všeobecne záväzných nariadení zo strany Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Bratislava .- Staré Mesto vyhnúť sa deklarovaniu určitých právnych skutočností 

uvádzaných v zákonoch resp. iných všeobecnc záväzných právnych predpisoch a predísť tak 
zbytočným komplikáciám a následným zmenám nezákonných všeobecne záväzných 
nariadení. 
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Podľa § 2 odsek 2 VZN 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 krajnej núdzi. 

Poľa § 2 odsek 4 VZN voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb 
zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak jc na 
základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

V prípade vyššie uvedených ustanovení ide o prevzatie zákonných definícii, pričom je 
opäť potrebné poukázať na skutočnosť, že preberanie zákonných úprav do všeobecne 
záväzných nariadení nie je prípustné, nakoľko podmienky pre ieh vydávanie upravené v § 6 
ods. l. ods. :2 zúkona o obecnom zriadení to nepripúšťajú. 

\" ~ 2 ods. 2 V /:\ sa uvádza, že do evidencie sa zapisuje: 

il) meno. pric/\isko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa alebo názov a adrcsa firmy a meno 
a pric/\isko Statutárneho zástupcu (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na 

kanie L 
b i číslo držiteľa psa alebo IČO ( právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na 

pl'dnikanic l-

c:! tdetl\nnc číslo držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa 

nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
c) dátum narodenia psa, 
r: evidenčné číslo psa, 
g) plemeno psa, 
h) pohlavie psa, 
i) ľarba psa, 
j) zvláštne znamenie, 
k) počet psov v držbe, 
I) číslo mikročipu alebo tetovacic číslo psa, ak ho pes má, 
m) skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka, 
n) úhyn psa, 
o) strata psa, 
p) zmena evidencie psa. 

Podľa us!. § 3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z. sa do evidencie sa zapisuje najmä: 

a) evidenčné číslo psa, 
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
e) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestolU alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce 
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutncj obrane alebo v krajncj núdzi, 
t) úhyn psa, 
g) strata psa. 
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Splnomocnenie obec v oblasti úpravy suvlslacej s evidenciou psov všeobecne 
záväzným nariadením je obsiahnuté v § 3 ods. 6 veta tretia zákona Č. 282/2002 Z.Z. Obec je 
povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 €, vydaí náhradnú 
známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobccnc záväzným nariadením. Z uvedeného vyplýva, 
že mestská časť jc oprávnená upravovať všeobecným záväzným nariadením len llnančnú 

čiastku za náhradnú známku a nie je oprávnená na pozmeňovanie údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie psov. V prípade § 3 odsek 3 písm. l) a m) VZN mestská časť prevzala zákonnú 
úpravu uvedenú v § 3 odsek 2 písm. b) a c) zákona Č. 282/2002 z.z., pričom údaje uvedené v 
predmetnom VZN sú odchylné od zákonnej úpravy zakotvenej v jednotlivých ustanoveniach 
zákona Č. 282/2002 Z.z .. Mestská časť môže do evidencie psov zapisovaí aj iné údaje, avšak 
minimálne v nej musí uvádzať zákonom vyžadované náležitosti evidencie. 

Podľa § 3 odsek 7 VZN známka alebo známka nebezpečného psa musí byť zavesená 
na obojku psa, pes ju musí mať na sebe a je neprenosná na iného psa. Zákon Č. 282/2002 Z.Z. 
v § 3 odsek 5 upravuje, že známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Z takéhoto 
ustanovenia teda nevyplýva povinnosť opatriť psa evidenčnou známkou. ale postačí. že 
majiteľ psa bude spôsobilý preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou, a preto nemusí byť 
umiestnená priamo na psovi. Mestská časť tak nad rámec zákonného oprávnenia určila 

povinnosť, ktoráje v rozpore s ust. čl. 2 odsek 3. čl. 13 odsek l lJstavy Slovenskej republiky. 

Podľa § 3 odsek 8 VZN ten, kto psa vedie, je povinný preukázať kontrolnému orgánu 
známkou totožnosť psa. V nadväznosti na takto uloženú povinnosť opäť poukazujem na § 3 
odsek 5 posledná veta zákona Č. 282/2002 Z.z., podľa ktorého známkou držiteľ psa 
preukazuje totožnosť psa. Ide teda o všeobecnú povinnosť držiteľa preul :ázať totožnosť psa 
známkou, a preto uvedená povinnosť sa nemôže obmedziť len na kontrolný orgán. 

Podľa § 4 odsek 2 VZN voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území 
mestskej časti. Týmto ustanovením však mestská časť nad rámec zákona určila všeobecný 
zákaz voľného pohybu psov označených ako nebezpečný. Podľa § 5 odsek l písm. a) zákona 
Č. 282/2002 Z.z. obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je voľný 
pohyb psa zakázaný. 

Podľa § 5 odsek I VZN na území mcstskej časti je vstup so psom zakázaný: 

a) na detské ihriská a pieskoviská, 
11) do areálov škôl a školských zariadení, 
e) do arC<Ílov špOliovísk a štadiónov prístupných verejnosti, 
d) do areúlov zdravotníckych zariadení a detských jaslí, 
cJ do areálov cintorínov. 

Vyš šic uvcdené znenie ustanovenia § 5 odsek 1 VZN nerešpektuje vlastnícke právo 
vlastníkov zariadení, ktoré nepatria mestskej časti. V zmysle § 123 zákona Č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník je vlastník v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva 
držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Takýmto zákazom mestská časť 
bez zákonného zmocnenia zasahuje do vlastníckeho práva vlastníkov nehnuteľností v 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Zákaz vstupu so psom sa môže vzťahovať len na 
určené konkrétne verejné priestranstvá alebo na všeobecne verejne prístupné priestory, ktoré 
sú vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti. Podľa znenia § 5 odsek 1 VZN sa totiž zákaz 
vzťahuje aj napríklad na súkromné detské ihriská a pieskoviská a ďalšic súkromné priestory a 
objekty. 



, 

Na základe VySSlC uvedených právnych skutočností možno považoval podanie 
protestu proti VZN za dôvodné. Úlohou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratisla\" . 
Staré Mesto bude uvedené VZN zrušiť a následne prijať nové s rešpektovaním ZÚkOl1n\ch 
ustanovení zákona o obecnom zriadení a štatútu hlavného mesta Slovenskej rcpubJih 
Bratislavy. 

Mgr. Eva Fuleovú 
prokurátorka okresnej prokuratúrI 


