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Bratislava, február 2014  
 

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 28. 01. 2014        
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 04. 02. 2014 
 
 

P r e r o k o v a n i e 
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nari adeniu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na ú zemí 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

a 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto             
č. .../2014 o niektorých podmienkach držania psov na  území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto  
____________________________________________________________ 
 
Predkladate ľ:         Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať protest 
prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 9/2013 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto  

 
 
Zodpovedný:                                               Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Michal Drotován 
vedúci oddelenia životného 
prostredia, verejného poriadku a 
čistoty  

 - v materiáli  

 
 
Spracovate ľ:         Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Zuzana Čierniková 
odborná referentka referátu 
správnych konaní 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- protest prokurátora 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 

 



 
 

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 5. decembra 2013 proti všeobecne záväznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 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. .../2014 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 1. marca 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 opätovne podaného protestu prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorého obsahom je 
regulácia niektorých podmienok držania psov.  

Opätovný protest prokurátora smeruje najmä voči tým ustanoveniam, ktoré 
neboli predmetom rozboru predchádzajúceho protestu prokurátora Okresnej 
prokuratúry Bratislava I proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Tomuto protestu prokurátora miestne 
zastupiteľstvo vyhovelo čiastočne a následne bolo schválené všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„VZN“). Voči VZN bol podaný protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I 
(ďalej len „protest“), ktorý bol doručený mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 5. 
12. 2013 a tvorí súčasť predkladaného materiálu. Po preštudovaní protestu 
navrhujeme protestu vyhovieť čiastočne. Navrhované znenie VZN nemá organizačný 
dosah ani vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 

Protest obsahuje nasledovné námietky: 
 

1. splnomocňovacie ustanovenie VZN odkazuje na také ustanovenia zákona č. 
282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o niektorých podmienkach držania psov“), ktoré 
neobsahujú osobitné zákonné splnomocnenia pre obecnú normotvorbu 
a neodkazuje na § 4 ods. 5 zákona o niektorých podmienkach držania psov, 
ktorý vymedzuje právomoc obcí upraviť nariadením podmienky vodenia psov.  

 
2. Predmet právnej úpravy VZN vymedzený v § 1 ods. 1 VZN nereflektuje na 

osobitné zákonné splnomocnenia pre obecnú normotvorbu podľa zákona 
o niektorých podmienkach držania psov.  

 
3. Ustanovenie § 1 ods. 2 VZN, ktoré vymedzuje negatívnu pôsobnosť VZN vo 

vzťahu k služobným psom používaných podľa osobitných predpisov je 
prevzaté zo zákona o niektorých podmienkach držania psov.  

 
4. V ustanovení § 1 ods. 3 VZN došlo k zúženiu okruhu subjektov zodpovedných 

za psa a taktiež k zúženiu rozsahu prejavov psa, za ktoré tieto subjekty 
zodpovedajú v porovnaní so zákonnou úpravou. 

 
5. Vymedzenie pojmu držiteľ psa v § 2 ods. 1 VZN zmenilo význam viacerých 

ustanovení zákona o niektorých podmienkach držania psov a tak zaviedlo 
viaceré aplikačné problémy.  

 
6. V prípade pojmov definovaných v § 2 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 VZN ide 

o prevzatie zákonných definícií, definovanie pojmu čipovanie podľa § 2 ods. 5 



VZN považuje za obsolentné a vymedzenie pojmu verejné priestranstvo 
demonštratívnym spôsobom považuje za nejednoznačné pre adresáta VZN.  

 
7. Ustanovenia § 3 ods. 2, ods. 6 a ods. 9 VZN v rozpore so zákonom 

o niektorých podmienkach držania psov uvádzajú ako kompetentný subjekt 
miestny úrad a nie mestskú časť. Ustanovenia § 3 ods. 5 a ods. 8 VZN 
opätovne pojednávajú o miestnom úrade mestskej časti, ktorý však nemá 
postavenie orgánu mestskej časti.  

 
8. Na právnu úpravu podľa § 3 ods. 1, ods. 3, ods. 4, ods. 5, ods. 8, ods. 10, 

ods. 11, ods. 12, ods. 13 a § 4 ods. 2 VZN nedisponuje mestská časť 
osobitným zákonným splnomocnením pre obecnú normotvorbu, pričom 
ustanovenia sú zároveň duplicitné s právnou úpravou zákona o niektorých 
podmienkach držania psov.  

 
9. Ustanovenia § 3 ods. 1, ods. 3, ods. 5, ods. 8, ods. 10, ods. 11, ods. 12 a § 4 

ods. 2 VZN považuje za duplicitné s príslušnými ustanoveniami zákona 
o niektorých podmienkach držania psov, čo vyvoláva súbeh zodpovednosti za 
priestupok podľa § 7 zákona o niektorých podmienkach držania psov a podľa 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o priestupkoch“). 

 
10. Podľa § 3 ods. 9 VZN sa ustanovuje  na odovzdanie známky podmienka, ktorá 

v zákonnej úprave neexistuje a odkazuje na nesprávne ustanovenie VZN.  
 

11.  Znenie § 3 ods. 10 VZN je prepísané v odlišnom znení, a teda aj význame, 
ako je úprava  obsiahnutá v zákone. V § 3 ods. 12 VZN mestská časť 
ustanovila adresátom VZN povinnosti nad rozsah zákona o niektorých 
podmienkach držania psov.  

 
12. V § 3 ods. 13 VZN sa uložila povinnosť mimo rámca zákona a navyše došlo k 

zúženiu okruhu zodpovedných subjektov v porovnaní so zákonnou úpravou § 
4 ods. 4 zákona o niektorých podmienkach držania psov.  

 
13. Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o niektorých podmienkach držania psov 

môže mestská časť vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, 
pričom mestská časť zákaz v ustanovení § 4 ods. 1 VZN vymedzila tak, že 
určila všeobecný zákaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách 
v jej územnom obvode s ustanovením výnimiek.  

 
14. Vymedzenie zákazu vstupu so psom podľa § 5 VZN zasahuje do výkonu práv 

k nehnuteľnostiam v súkromnom vlastníctve. Zákaz sa môže vzťahovať len na 
konkrétne verejné priestranstvá, príp. na všeobecne verejne prístupné 
priestory, ktoré sú vo vlastníctve či v správe mestskej časti. 

 
15. Zákonná požiadavka podľa § 6 ods. 2 zákona o niektorých podmienkach 

držania psov viditeľne označiť kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov, 
predstavuje s ohľadom na vymedzenie miest určených na odstraňovanie psích 
výkalov podľa § 6 VZN povinnosť takto označiť aj nádoby na komunálny 
odpad.  



 
16. Vymedzenie právomoci ukladať pokuty v znení § 8 VZN zasahuje do 

zákonného vymedzenia právomoci prejednať a objasňovať priestupky 
príslušnými orgánmi, ustanovenie § 8 VZN je vzhľadom na jeho výlučne 
informatívny charakter nadbytočné.  

 
Navrhovanými zmenami v právnej úprave VZN dochádza k čiastočnému 

vyhoveniu protestu, a to vo veciach uvedených pod bodmi 4., 5., 7., 11. a čiastočne 
pod bodom 1., 14. a 16.  
  

Protestu navrhujeme nevyhovieť v tej časti, v ktorej namieta: 
- nedostatočné vymedzenie predmetu právnej úpravy VZN a opomenutie 

odkazu na osobitné zákonné splnomocnenie obsiahnuté v § 4 ods. 5 zákona 
o niektorých podmienkach držania psov v splnomocňovacom ustanovení, pretože 
podľa čl. 43 ods. 3 písm. a) štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ide o kompetenciu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

- duplicitu so zákonnou úpravou pri definovaní pojmov a pri negatívnom 
vymedzení pôsobnosti VZN, ktoré sú inšpirované zákonným znením, pretože sa 
domnievame, že má svoje opodstatnenie najmä vzhľadom na dostatočne určité 
a zrozumiteľné vymedzenie povinností adresátov všeobecne záväzného nariadenia, 

- nedostatok osobitného zákonného splnomocnenia pre obecnú normotvorbu, 
prípadne ustanovenie povinností nad rámec zákona o niektorých podmienkach 
držania psov adresátom VZN, pretože sa domnievame, že normotvorná činnosť 
v rámci VZN je v medziach všeobecných ústavných a zákonných splnomocňovacích 
ustanovení podľa čl. 68 Ústavy SR a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, 

- duplicitu so zákonnou úpravou vo veciach ustanovenia práv a povinnosti na 
úseku držania psov a z toho titulu možný súbeh zodpovednosti za priestupky podľa 
zákona o niektorých podmienkach držania psov a zákona o priestupkoch, pretože 
vychádzajúc z mnohých predchádzajúcich protestov Okresnej prokuratúry Bratislava 
I, táto nepovažuje uvádzanie zákonných ustanovení v znení VZN za rozpornú so 
zákonom. K namietanému súbehu zodpovednosti za porušenie povinností na úseku 
držania psov, je na povážení, či porušenie uvedených povinností je spôsobilé naplniť 
niektorú zo skutkových podstát priestupkov uvedených v zákone o priestupkoch, 

- vymedzenie zákazu voľného pohybu psa a zákazu vstupu so psom, pretože 
považujeme vymedzenie týchto zákazov vo VZN za súladné so splnomocnením 
podľa § 5 ods. 1 zákona o niektorých podmienkach držania psov a zároveň z 
vymedzenia zákazu vstupu so psom vzhľadom na definíciu verejného priestranstva 
podľa § 2 ods. 5 návrhu VZN (§ 2 ods. 6 VZN) je zrejmé, že sa netýka nehnuteľností 
v súkromnom vlastníctve, 

- resp. upozorňuje na povinnosť viditeľne označiť nádoby na komunálny 
odpad, ktoré sú určené ako vhodné na zhromažďovanie výkalov. Zo znenia  § 6 ods. 
2 zákona o niektorých podmienkach držania psov je zrejmé, že povinnosť viditeľne 
označiť takéto kontajnery sa týka tých, ktoré sú umiestnené na miestach, kde je 
pohyb psa povolený. Mestská časť v súčasnosti takto zákonom o niektorých 
podmienkach držania psov vymedzenú povinnosť spĺňa.  

 



Osobitná časť 
 

1. Splnomoc ňovacie ustanovenie – navrhuje sa vyňať § 3 ods. 2, ods. 5, § 4 
ods. 4, a § 6 ods. 3 zákona o niektorých podmienkach držania psov, pretože 
tieto ustanovenia neobsahujú osobitné zákonné splnomocnenia na obecnú 
normotvorbu.  

 
2. § 1 ods. 3  – sa navrhuje vyňať, pretože v dôsledku platnej právnej úpravy 

VZN dochádza k zúženiu okruhu subjektov zodpovedných za prejavy psa 
v rozpore so zákonnou úpravou zákona o podmienkach držania psov. 

 
3. § 2 ods. 1  – definícia pojmu „držiteľ psa“ sa ako nadbytočná a spôsobilá 

vniesť do právnych vzťahov na úseku držania psov neistotu navrhuje vyňať. 
V dôsledku vyňatia tohto ustanovenia sa nasledujúce odseky prečíslujú.   

 
4. § 3 ods. 2, ods. 4, ods. 5, ods. 6, ods. 8, ods.  9, ods. 12 – v znení týchto 

ustanovení sa navrhuje nahradiť slovné spojenie „Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto“ resp. „miestny úrad“ slovným spojením „mestská 
časť“, pretože subjektom práv a povinností podľa zákona o niektorých 
podmienkach držania psov a právnu subjektivitu má mestská časť a nie 
miestny úrad. 

 
5. § 3 ods. 7  – v ustanovení sa navrhuje doplniť slovo „známka“ v záujme 

spresnenia vymedzenia povinnosti preukazovať totožnosť psa.  
 

6. § 3 ods. 10  – znenie ustanovenia sa dáva do súladu so zákonným 
vymedzením povinnosti osoby, ktorá psa vedie podľa § 4 ods. 1 zákona 
o niektorých podmienkach držania psov. 

 
7. § 3 ods. 12  – povinnosť vrátiť známku sa navrhuje vypustiť ako nadbytočnú 

z administratívneho hľadiska. 
 

8. § 3 ods. 13  – zo znenia ustanovenia sa vypúšťa odkaz na osobitný predpis, 
pretože ide o povinnosť založenú všeobecne záväzným nariadením. 

 
9. § 5 ods. 1 – s ohľadom na definovanie pojmu verejné priestranstvo v § 2 ods. 

5 návrhu VZN sa v znení predmetného ustanovenia navrhuje použiť tento 
pojem. Zároveň dochádza k zúženiu rozsahu miest, ktorých sa zákaz vstupu 
so psom týka v záujme ponechania možnosti regulácie vstupu so psom 
jednotlivým zariadeniam.  

 
10. § 7, § 8, § 9 – pôvodný § 8, § 9 a § 10 sa prečísluje  na § 7, § 8 a § 9. 

 
11.  § 7 ods. 1  – v ustanovení o kontrolnej činnosti v súvislosti s dodržiavaním 

nariadenia sa navrhuje neupravovať právomoc ukladať pokuty v záujme 
nezasahovania do zákonného vymedzenia právomoci subjektov oprávnených 
objasňovať a prejednávať priestupky na úseku držania psov. 
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Miestne zastupiteľstvo 
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814 21 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 
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Naše číslo 
Pd 189113-8 

BRATISLAVA 

Vybavuje/iir 
JUDr. Satinová 
20836623 

Bratislava 
05.12.2013 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2013 z 25. 
júna 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestske.i časti Bratislava -
Staré Mesto - protest prokurátora 

Proti Všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
č. 9/2013 z 25. júna 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, podávam podľa § 22 ods. l písm. a) bodu 2., § 25 zák. Č. 153/2001 
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon () prokuratúre") 

protest prokurátora 

a žiadam, aby ste mu v lehote do 30 dní od jeho doručenia podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o 
prokuratúre vyhoveli a aby ste Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto Č. 9/2013 z 25. júna 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto v lehote do 90 dní od doručenia protestu prokurátora nahradili 
všeobecne záväzným nariadením súladným so zákonom. 

Podľa § 22 ods. l písm. a) bod 2. zákona o prokuratúre: "Prokurátor je oprávnený 
podal' protest proti v§eobecne záväznému právnemu predpisu vydanému orgánom verejnej 
správy, a to v.\'eobecne záväznému nariadeniu územnej samo.\právy." 

Podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona o prokuratúre: "Protest prokurátora obsahuje návrh 
na zru,šenie nezákonného v,šeobecne záväzného právneho predpisu, opatrenia alebo 
rozhodnutia, prípadne návrh na jeho nahradenie novým všeobecne záväzným právnym 
predpisom, opatrením alebo rozhodnutím, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými 
v.\'eobecne záväznými právnymi predpismi." 

Podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o prokuratúre: ,,(2) Orgán verejnej správy je povinný o 
proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 
(3) Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný v,šeobecne 
záväzný právny predpis zruši( prípadne nahradiť v,šeobecne záväzn)ím právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záVäznými právnymi predpismi. " 

Okresná prokuratúra Bratislava I, Kvetná 13, P. O. BOX 65, 82005 Bratislava 
telefón: +421 -2-208 36 611 -2, fax: +421 -2-5556 6448 

e-mail: podatclna.opbal@gcnpro.gov.sk 
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Podľa § 250zfa ods. I prvej vety zák. Č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v 
znení neskorších predpisov: ,,Ak ohec aleho vyiiiií územný celok nezru.í:í aleho nezmení na 
základe protestu prokurátora svoje v!ieohecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo 
veciach územnej sam().\právy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu v§eobecne 
záväzného nariadenia so zákonom. ". Podľa odseku 3 tohto ustanovenia zákona je príslušným 
na rozhodnutie Krajský súd v Bratislave. 

Odôvodnenie 

Na svojom zasadnutí 25. júna 2013 sa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava
Staré Mesto uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 9/2013 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len "nariadenie"). Toto 
nariadenie nadobudlo účinnosť 15. júla 2013. 

V úvodnej časti nariadenia je uvedené, že miestne zastupiteľstvo sa na ľíom uznieslo 
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. I zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov apodľa § 3 ods. 2, ods. 5, 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 predpisova čl. 18 ods. 4 písm. b) a čl. 44 ods. 2 písm. a), b), d) a 1) štatútu 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zák. Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. Č. 377/1990 Zb. "): "Miestnemu 
zastupÍlel~·tvuje vyhradené uzná.í:ať sa na v.í:eobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre 
mestskú časf" 

Podľa § 6 ods. 1 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o ohecnom zriadení"): "Obec môže vo veciach územnej samo.\právy vydávať 
nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada 
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené ,Ipôsobom us/anoven)Jm zákonom." 

Podľa § 3 ods. 2, ods. 5, ods. 6 zák. Č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov (ďalej len "zákon o držaní psov"): ,,(2) Evidenciu vedie obec, 
(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 
"známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a 
údaj o tom, čije pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa, 
(6) Známkaje neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držÍlel' 
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zisti!, oznámiť 
obci, kde je pes evidovaný. Obecje povinná držitel'ovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyii!iia 
ako 3,50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným 
nariadením ... 

Podľa § 4 ods. 4 zákona o držaní psov: "Drži/el' psa a ten, kto psa vedie, je povinný 
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; len, kto 
psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu 
trvalého pohytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnost; že pes pohrýzol človeka bez 
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v 

krajnej núdzi, 4) oznámiť obci, kdeje pes evidovaný." 
Podľa § 4 ods. 5 zákona o držaní psov: "Podrobnosti () vodení psa ustanoví obec 

všeobecne záväzným nariadením." 
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Podľa § 5 zákona o držaní psov: ,,(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením 
vymedziť miesta, kde je 
a) voľný pohyb psa zakázaný, 
b) vstup so psom zakázaný. 
(2) Miesta vymedzené podlá odseku l musia byť vidilel'ne označené." 

Podľa § 6 ods. 2, ods. 3 zákona o držaní psov: ,,(2) Obec umiestni na miestach, kde je 
vol'ný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí 
priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť vidÍ/erne označený 
účel ich použitia. 
(3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným 
nariadením. " 

Mám za to, že už z týchto úvodných v nariadcní mestskej časti označených ustanovení 
je zrejmé, že nariadenie bolo prijaté v rozpore so zákonom. Zákon o držaní psov totiž zmocnil 
obce k tomu, aby formou všeobecne záväzných nariadení ustanovila: 
I. sumu úhrady za náhradnú známku pre psa (§ 3 ods. 6 zákona o držaní psov), 
2. podrobnosti o vodení psa (§ 4 ods. 5 zákona o držaní psov), 
3. miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný (§ 5 ods. 

zákona o držaní psov), a 
4. podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev (§ 6 ods. 3 zákona o držaní psov). 

Keďže v nariadení mestskej časti ide o vykonanie konkrétnych ustanovení zákona o 
držaní psov, správne má byť v úvodnej časti nariadenia uvedený odkaz na § 3 ods. 6, § 4 ods. 
5, § 5 ods. l a § 6 ods. 3 zákona o držaní psov. 

Nejde však len o správne označenie vykonávaných ustanovení zákona. Ich vykonanie 
by sa malo odraziť aj v právncj úprave obsiahnutej v nariadení, a to najmä v § l ods. l, ktoré 
upravuje pozitívne vymedzenie predmetu úpravy nariadcnia. V tomto ustanovení absentuje 
údaj o tom, že nariadenie upravuje podrobnosti o vodení psa. Ohec je pritom podľa § 4 ods. S 
zákona o držaní psov povinná upraviť túto oblasť vzťahov v nariadení. V označenom 
ustanovení zákona, ako aj v ostatných v predchádzajúcom odseku uvedených ustanoveniach 
zákona o držaní psov, je totiž použitý výraz "ustanoví", nie slovné spojenie "môže ustanovil". 

Iné podmienky držania psov, okrcm týchto taxatívne vymedzených podmienok, nic 
je obec (v tomto prípade mestská časť) oprávnená upravovať vo forme všeobecne 
záväzných nariadení. Podmienky držania psov sú totiž upravené zákonom o držaní psov, 
pričom zákonodarca v tomto zákone vymedzil ktoré konkrétne podmienky (akú ohlasť 
právnych vzťahovo držbe psov) je oprávnená a zároveň povinná upraviť obce. A teda napriek 
tomu, že ide o samosprávnu pôsobnosť obce, zákonodarcom boli stanovené medze, v ktorých 
sa majú obce vo všeobecne záväzných nariadeniach upravujúcich podmienky držania psov 
pohybovať. Ak mestská časť upravila aj iné právne vzťahy ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, 
táto úprava je rozporná so zákonom. Konkrétne s § 6 ods. I zákona o obecnom zriadení. 

V súlade s uvedeným navrhujem prepísal' text úvodnej časti nariadenia tak, aby bolo 
zrejmé, že ide o vykonanie zákona o držaní psov v jeho § 3 ods. 6, § 4 ods. S, § S ods. 1 a § 6 
ods. 3 v rámci samosprávnej pôsobnosti mestskej časti podľa § 6 ods. l zákona o obecnom 
zriadení. 

Rovnako navrhujem zmeniť znenie § 1 ods. 1 nariadenia tak, aby pozitívne 
vymedzenie predmetu úpravy nariadenia korešpondovalo so zákonným splnomocnením. 

Pokiaľ ide () § 1 ods. 2 nariadenia: "Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov 
používaných podl'a osobitných predpisov. ", ide o negatívne vymedzenie právnych vzťahov 
upravených v nariadení. To znamená, že ide o oblasť právnych vzťahov, na ktoré sa právna 
úprava nariadenia nevzťahuje. Nedá sa na ne aplikovať, použiť. Nemám za to, že by išlo cl 

pozmenenie zákona. Toto ustanovenie nariadenia však považujem za obsolétnc, pretože pri 
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správnom označení ustanovení, ktoré vykonávajú zákon, v úvode nariadenia, sa aj bez tohto 
ustanovenia nariadenia nemôže právna úprava nariadenia vzťahovať na služobných psov. 
Vyplýva to z § l ods. 2 zákona o držaní psov: "Tenlo zákon sa nevzťahuje na služobných psov 
používaných podľa osobitných predpisov. ", v ktorom je obsiahnuté predmetné negatívne 
vymedzenie - keďže nariadenie má byť vykonaním zákona o držaní psov. Nayrhujem 
vypustiť toto ustanovenie nariadenia. 

Ustanovenie § 1 ods. 3 nariadenia: "La v/ietky prejavy psa voči občanom. zvieratám a 
životnému prostrediu, ako aj za dôsledky týchto prejavov v mestskej časti zodpovedá držiteľ 
psa." považujem za rozporné s § 4 ods. 3 zákona o držaní psov: "Za psa vždy zodpovedá 
držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. ", ako aj s § 6 
ods. l zákona o držaní psov: ,,Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa 
vedie, povinný výkaly bezprostredne odstráni(" Mestská časť v § l ods. 3 nariadenia zúžila 
okruh osôb zodpovedných za psa, keďže pojem "zodpovednosť za psa" obsiahnutý v § 4 ods. 
3 zákona zahŕňa aj zodpovednosť za jeho prejavy. Okruh osôb zodpovedných za prejavy psa 
voči životnému prostrediu zasa mestská časť zamenila oproti zneniu § 6 ods. l zákona o 
držaní psov. Tu navrhujem úplné vypustenie tohto ustanovenia nariadenia. Vo vzťahu k 
citovaným ustanoveniam zákona ide o ustanovenie rozporné so zákonom, pretože mení jeho 
význam. 

Tým, že nariadenie zadefinovalo držiteľa psa v § 2 ods. l nariadenia ako každú fyzickú 
alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom psa alebo ako osobu, ktorá ho má v držbe, zmenila 
význam viacerých ustanovení zákona o držaní psov a zaviedla tak viaceré aplikačné 

problémy. Zákon o držaní psov totiž napr. pri evidencii psov pojednáva výlučne o držiteľovi 
psa, čo je právny pojem jasný, určitý a zrozumiteľný. Právny inštitút držby je v právnom 
poriadku SR jasne zadefinovaný. Mestská časť ho však v § 2 ods. I nariadenia rozšírila aj o 
prá\ny inštitút vlastníctva. Tým vyvolala napr. stav, kedy môžu zaevidovať psa ako jeho 
vlastnik. tak aj jeho držiteľ. Pritom môže ísť o dve rozdielne osoby. Navrhujem úplné 
','vpustenie tohto ustanovenia nariadenia. 

Definovanie zvláštneho psa, nebezpečného psa a voľného pohybu psa v § 2 ods. 2, 
ods. 3 a ods. 4 nariadenia je len zduplovaním zákonného zadefínovania týchto pojmov, 
obsiahnutého v § 2 zákona o držaní psov. Tu poukazujem na závery obsiahnuté na 6. strane 
tohto protestu prokurátora týkajúce sa tvorby všeobecne záväzných nariadení. Naviac, 
mestská časť sa pri takejto úprave vystavuje riziku, že pri novelizácii zákona o držaní psov v 
jeho § 2 rozšírením, zúžením či zmenou týchto pojmov sa môže dostať znenie iných 
ustanovení nariadenia do rozporu so zákonom. Všeobecne záväzné nariadenie je originálny 
právny predpis. Má normatívny, nie informatívny charakter. Navrhujem vypustenie tohto 
ustanovenia nariadenia. 

V § 2 ods. 5 nariadenia pristúpilo miestne zastupiteľstvo k zadefinovaniu pojmu 
čipovanie psa, ktorý údaj potom v § 3 ods. 3 nariadenia zaviedlo ako povinný údaj 
zapisovaný do evidencie psov pre prípad, že pes čip má. Mestská časť nemá oprávnenie 
zakladať nové povinnosti pre držiteľov psov ako sú povinnosti uložené v zákone bez jeho 
splnomocnenia. Bližšie sa však budem rozporu § 3 ods. 3 nariadenia so zákonom venovať 
nižšíc. 

Podľa § 2 ods. 5 nariadenia: ,l'ipovaním psaje trvalé zavedenie mikročipu do tcla pSCl 
za účelom evidencie a určenia totožnosti psa. ". Toto ustanovenie nariadenia nepovažujem za 
rozporné s § 3 ods. 5 treťou vetou zákona o držaní psov, podľa ktorého: "Známkou držiteľ psa 
preukazuje totožnosť psa. ", pretože toto ustanovenie zákona pojednáva o tom, že evidenčnou 
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známkou psa preukazuje totožnosť psa jeho držiteľ. Nariadenie však pojednáva o tom, že 
mikročipom zavcdeným do tela psa je možné určiť totožnosť psa ako takú. Teda napr. pre 
prípad nájdenia strateného psa. Za rozporné so zákonom nepovažujem toto ustanovenie 
nariadenia ani v časti stanovujúcej, že mikročip má slúžiť aj účelom evidencie psa, pretože 
zapisovanie údajov o čipovaní psov jc fakultatívnou možnosťou mestskej časti. Toto 
ustanovenie nariadenia však považujem v celom jeho znení za obsolétne. Má výlučne 
informatívny charakter. Navrhujem ho vypustiť. 

v § 2 ods. 6 nariadenia mestská časť definovala verejné priestranstvo demonštratívne, 
čo je však vo všeobecne záväznom nariadení vylúčené, pretože voči adresátovi tejto právnej 
normy ide o nejednoznačnú úpravu. Nemôže z nej vyvodiť či na iných miestach, ako tých, 
ktoré sú príkladmo uvedené v tejto právnej norme, porušuje alebo neporušuje zákon či 

nariadenie v ustanoveniach, ktorých aplikácia sa viaže na definovanie verejného priestranstva. 
Navrhujem zmeniť toto ustanovenie nariadenia tak, aby boli priestranstvá zahrnuté do 
definície verejného priestranstva pevne, bez možnosti ľubovôle pri aplikácii príslušných 
ustanovení zákona či nariadenia. 

§ 3 ods. 2, ods. 6 nariadenia jc v rozpore s § 16 ods. 1 zákona o obecnom zriadení a s 
§ 3 ods. 2 a ods. 5 zákona o držaní psov, pretožc podľa § 3 ods. 2 zákona o držaní psov 
evidenciu psov vedie obec (nie obecný úrad) a podľa § 3 ods. 5 prvej vety zákona o držaní 
psov evidenčnú známku psa vydá držiteľovi obec (nie obecný úrad). Preto nemôže byť 
nariadením stanovené, že evidenciu vedie a evidcnčné známky v mestskej časti vydáva 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Obecný úrad (v tomto prípade miestny 
úrad) nie je orgánom obcc (mestskej časti). Podľa § 16 ods. 1 zákona o obecnom zriadení len 
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj 
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Tieto administratívne záležitosti však 
zabezpečuje v ich mene. Navrhujem vypustiť toto ustanovenie nariadenia. 

Z toho istého dôvodu je § 3 ods. 9 nariadenia v rozporc s § 16 ocls. I zákona o obecnom 
zriadení a s § 3 ods. 6 treťou vetou zákona o držaní psov, podľa ktorého: " Obec je povinná 
držiteľovi psa za úhradu. ktorá nesmie byť vy§§ia ako 3,50 eura. vydať náhradnú známku: 
sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.". Nariadenie v označenom 
ustanovení opätovne pojednáva o miestnom úradc. Zároveň mení význam citovaného 
ustanovenia zákona, pretože v ňom stanovuje podmienku, ktorá nie jc v citovanom ustanovení 
zákona obsiahnutá. Podľa § 3 ods. 9 nariadenia: "Mies/ny úrad vydá držitdovi psa. ktorý si 
splnil ohlasovaciu povinnosťpodľa od,eku 8, náhradnú známku za odplatu 3,50 eur." Naviac, 
odkazuje na odsek 8 nariadenia, hoci predmetná oznamovacia povinnosť je pre držiteľa psa 
stanovená vo vzťahu k obci (mestskej časti) v § 3 ods. 6 dmhej vete zákona o držaní psov. 
Navrbujem zmenu tohto ustanovenia nariadenia. 

V rozpore s § 16 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sú aj § 3 ods. 5 a § 3 ods, 8 
nariadenia, keďže pojednávajú o miestnom úrade. Bližšie sa budem ešte zákonnosti § 3 ods.5 
a § 3 ods. 8 nariadenia venovať nižšic. 

Pokiaľ ide o § 3 ods. l, ods. 3, ods. 4, ods. 5, ods. 8, ods, 10, ods, ll, ods. 12, ods. 13, a 
o § 4 ods. 2 nariadenia, tu opätovne ako veľa ráz v minulosti dávam do pozornosti, že rámec, 
ktorý umožňuje obciam, resp. obecným zastupiteľstvám, vydávať všeobecne záväzné 
nariadenia, ust~novuje Ústava SR v čl. 68 a čl. 71 a v jej medziach § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 
zákona o obecnom zriadení. 

Normotvornú právomoc podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení (čl. 68 Ústavy SR) 
nemôže v danom prípade mestská časť uplatňovať v neobmedzenej miere na úpravu všetkých 
spoločenských vzťahov existujúcich v jej územnom obvode, pretože normotvorná právomoc 
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podľa uvedeného ustanovenia zákona a čl. Ústavy SR sa vzťahuje len na úpravu vecí územnej 
samosprávy podľa čl. 67 ods. I Ústavy SR, ako aj podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom 
zriadení. 

Normotvorná právomoc samosprávy priznaná jej či už čl. 68 (samosprávna pôsobnost") 
alebo čl. 71 ods. 2 Ústavy SR (plnenie úloh štátnej správy), nie je nezávislá od ostatn)'ch 
ustanovení Ústavy SR, ktoré obec pri jej výkone musí rešpektovať. Z rozhodnutia Ústavného 
súdu SR sp. zn. I.ÚS 56/00 vyplýva, že pokiaľ sa normotvornou činnosťou obec ukladajú 
povinnosti fyzickým a právnickým osobám, aj pôvodná normotvorná pôsobnosť obec jc 
limitovaná článkom 2 ods. 3 Ústavy SR. Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I1I.ÚS 
100/02 z 30.01.2003, pokiaľ ide o realizáciu ústavného príkazu ukladať povinnosti zákonom, 
na základe zákona alebo v jeho medziach a pri zachovávaní základných práva slobôd 
vyplývajúceho z čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, nemôže byť vo všeobecne záväznom 
nariadení uložená nová povinnosť, ktorá neexistuje v zákone, resp. ktorú nemožno zo zákona 
odvodiť. Nerešpektovanie uvedeného príkazu Ústavy by znamenalo negáciu zvrchovanosti 
zákona a tým popretia samotné princípu právneho štátu. Preto pri ukladaní povinností je 
potrebné rešpektovať zákonné medze, pretože povinnosti možno ukladať len v medziach 
zákona. 

Považujem za potrebné uviesť, že s určitými výnimkami sa v nariadení mestskej časti 
jedná o prepis zákonnej úpravy s viacerými odchýlkami od nej, čo tiež odporuje zákonu. 

Ak sú spoločenské vzťahy, v tomto prípade vzťahy týkajúce sa držania psov, upravené 
zákonom, je potrebné rešpektovať túto úpravu a nie je namieste preberať túto úpravu do 
všeobecne záväzného nariadenia ako originálneho právneho predpisu. Dochádza totiž k 
situácii, keď orgán obce (v tomto prípade mestskej časti) pri prijímaní nariadenia fakticky 
hlasuje o texte zákona, tj. o prijatí alebo neprijatí všeobecne záväznej právnej normy 
schválenej Národnou radou SR. Preberanie zákonných úprav do nariadení nie je prípustné z 
dôvodu, že podmienky pre ich vydávanie sú stanovené v § 6 ods. I, ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení. 

Táto zásada tvorby všeobecne záväzných nariadení sa osobitne vzťahuje na tie časti 

nariadenia, v ktorých sa ukladajú povinnosti, zákazy alebo obmedzenia, už vyplývajúce zo 
zákonov, pretože tieto preberaním do nariadenia vytvárajú ďalšiu možnosť postihu subjektov 
porušujúcich uloženú povinnosť, zákaz alebo obmedzenie. Takto sa vytvára zákonodarcom -
Národnou radou SR - nezamýšľaný priestor pre postih adresátov zákona, a to nielen za 
porušenie zákona samotného, ale aj za porušenie všeobecne záväzného nariadenia. 

Častým argumentom pri prepise zákonných ustanovení do nariadení obcí je úmysel 
priblížiť právne normy občanom. Ak by sa týmto argumentom riadili príslušné ústredné 
orgány štátnej správy aj pri vykonávacích predpisov (vybláškach) k zákonom, vznikali by 
skutočne kuriózne situácie. Mám za to, že prepis zákonných ustanovení do nariadení je 
spôsobilý vniesť do už zákonom upravených právnych vzťahov zbytočný chaos a spôsobuje 
neprehľadnosť právnej úpravy. 

Tieto skutočnosti sa odrazili najmä v označených ustanoveniach § 3 ods. l, ods. 3. ods. 
4, ods. 5, ods. 8, ods. 10, ods. J 1, ods. 12, ods. 13, a v § 4 ods. 2 nariadenia, ktorých rozpor so 
zákonom rozvádzam konkrétnejšie nasledovne. 

Osobitne úvodom uvádzam k § 3 ods. I, ods. 2, ods. 3, ods. 4, ods. 5, ods. 6, ods. 8, 
ods. 12 druhe.i vete nariadenia, že tieto považujem všeobecne za rozporné s § 6 ods. l 
zákona o obecnom zriadení a so zákonom o držaní psov, pretože zákonodarca nesplnomocnil 
obce k vykonaniu ustanovení systematicky zaradených do časti zákona o držaní psov s 
názvom "Evidencia psov" (§ 3 zákona), s výnimkou splnomocnenia obsiahnutého v § 3 ods. 
6 tretej vety tejto časti zákona o držaní psov, podľa ktorej je obec oprávnená ustanoviť 
všeobecne záväzným nariadením výlučne sumu úhrady za vydanie náhradnej známky, ktorá 
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nesmie byť vyššia ako 3,50 eura. Navrhujem preto vypustenie všetkých týchto ustanovení .. " 
nariadenia. 

K týmto jednotlivým ustanoveniam naviac uvádzam aj iné skutočnosti. pre ktoré 
vykazujú rozpor so zákonom. 

Ustanovením § 3 ods. l nariadenia došlo k preklopeniu zákonnej úpra" obsiahnulq \ 
§ 3 ods. l zákona o držaní psov na územnú pôsobnosť mestskej časti Bratisla\a - Staré \k,to 
Preklopením takejto povinnosti zo zákona do nariadenia došlo k založeniu novej skutko\ci 
podstaty priestupku podľa zák. Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpism 
(ďalej len ,,zákon o priestupkoch"), hoci táto skutková podstata je ohsiahnutá v § 7 ods. 1 
písm. b) zákona o držaní psov: "Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak neprihlási psa do 
evidencie. ". Zákon o držaní psov obsahuje v § 3 ods. I jasnú, zrozumiteľnú a jednoznačnú 
úpravu tejto otázky, z ktorého dôvodu sa mi javí § 3 ods. I nariadenia aj ako nadbytočný. 
Podľa § 3 ods. I zákona o držaní psov: "Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na 
území Slovenskej repuhliky 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 v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza." Navrhujem jeho 
yypustcnie z nariadenia. 

V § 3 ods. 3 nariadenia sa zasa držiteľom psov ukladajú povinnosti vo vzťahu k 
evidenčným údajom o psoch, ktoré sa zapisujú do evidencie psov na základe údajov 
poskytovaných držiteľmi psov. Ustanovenie § 3 ods. 3 nariadenia je síce spresnením údajov 
zapisovaných do evidencie psov, ktorých výpočet v § 3 ods. 3 zákona o držaní psov je 
výpočtom demonštratívnym, avšak je rozporným so zákonom. V "mysle vyššie citovaných 
rozhodnutí lJstavného súdu SR, ktoré odrážajú nastavenie normotvornej činnosti obcí v 
právnom poriadku SR, môžu byť povinnosti ukladané výlučne zákonom, na základe zákona 
alebo v jeho medziach. Mestská časť však v § 3 ods. 3 nariadenia určila držiteľom psov 
viaceré povinnosti bez opory v zákone. 

Tak ako som už uviedla vyššie, mestská časť nemá oprávnenia zakladať nové povinnosti 
pre držiteľov psov ako sú povinnosti uložené v zákone. Tým, že zákonodarca určil v § 3 ods. 
3 zákona o držaní psov údaje, ktoré sa zapisujú do evidencie psov, mestská časť nemôže 
stanoviť držiteľom psov povinnosť uvádzať ďalšie údaje zapisované do tejto evidencie. Nič 
na tom nemení ani skutočnosť, že zákonodarca použil v § 3 ods. 3 zákona o držaní psov 
slovné spojenie: "Do evidencie sa zapisuje najmä ... " a v jeho písm. a) až g) potom určil 
zapisované údaje. Týmto slovným spojením je vyjadrená skutočnosť, že údaje uvedené v 
písmenách a) až g) paragrafu 3 ods. 3 zákona o držaní psov sa do evidencie zapisujú 
obligatórne (t.j. povinne). Iné ako označené údaje obec môže do evidencie zapisovať, avšak 
len za predpokladu, že ich držiteľ psa poskytne. To znamená, že ich nemôže vyžadovať, 
nastaviť ako povinnosť. Uvedené rozlíšenie je dôležité pre ďalšie vyvodenie zodpovednosti za 
priestupok. Za súčasnej úpravy obsiahnutej v § 3 ods. 3 nariadenia vznikol stav, keď 
nesplnením povinnosti uviesť údaje vyžadované nariadením do evidencie psov sú pre 
držiteľov psov založené nové skutkové podstaty priestupkov podľa zákona o priestupkoch, čo 
nemá oporu v zákone. Zákonodarca totiž v § 7 zákona o držaní psov jednoznačne vymedzil 
aké konanie je považované za priestupok. Mestská časť nemôže tieto skutkové podstaty 
priestupkov rozširovať zavedením povinností v hmotnoprávnych normách nariadenia. 

Pri prepísaní ohlasovacích povinností zo zákona do nariadenia (vo vzťahu k údajom 
obligatórne zapisovaným do evidencie psov) môže naviac nastať situácia, keď sa držiteľ psa 
nesplnením týchto povinností dopustí dvoch priestupkov súčasne. Napr. neohlásením, že pes 
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil \ 
krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, sa držiteľ psa dopustí priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. 
d) zákona o držaní psov a zároveň aj priestupku podľa § 48 zákona o priestupkoch. Za 
priestupok podľa § 7 ods. I písm. d) zákona o držaní psov pritom možno uložiť pokutu do 65 
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eur, a za priestupok podľa § 48 zákona o priestupkoch pokutu do 33 eur. Navrhujem 19lo 
ustanovenie nariadenia vypustiť. 

Obdobná situácia nastáva pri povinnosti stanovenej v § 3 ods. 5 nariadenia: .,Drži/cI" 
psa je v zmysle osobitného predpisu povinný do 30 dní od zmeny skutočnoslí olcbo údaJo 
oznámiť miestnemu úradu každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do ť\·idcl1cic." 
Aj v tomto prípade je obtiažne rozlíšiť, či bolo úmyslom normotvorcu pri tomto uslanO\cnl 
nariadenia inľormovať adresátov svojich právnych noriem o povinnosti uloženej zákonom, 
alebo ide o prepísanie zákonom stanovenej povinnosti do nariadenia. Ak však vychádzam z 
toho, že nariadenie má normatívny, nie in lormatívny charakter, a teda je jedným z prameľíov 
práva v SR, prichádzam k záveru, že ide o založenie rovnakej povinnosti pre držiteľov psov, 
ako je povinnosť uložená v § 3 ods. 3 písm. e) zákona o držaní psov. Nesplnenie tejto 
zákonom stanovenej povinnosti je priestupkom podľa § 7 ods. l písm. d) zákona o držaní 
psov, pričom nesplnenie tej istej povinnosti uloženej v § 3 ods. 3 písm. n) nariadenia môže 
byť priestupkom podľa § 48 zákona o priestupkoch. Navrhujem toto ustanovenie nariadenia 
vypustiť. 

Rovnako povinnosť uložená v § 3 ods. 8 nariadenia: "Odcudzenie, zničenie alebo stratu 
známky je držiteľ psa v zmysle osobitného predpisu povinný oznámiť na mieslny úrad do 14 
dní odvtedy ako odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil." je prepísaním povinnosti uloženej 
zákonom o držaní psov (v jeho § 3 ods. 6 druhej vete). Aj tento prepis zákonného ustanovenia 
má za následok súbežnú priestupkovú zodpovednosť podľa § 7 ods. J písm. e) zákona o 
držaní psov a zákona o priestupkoch s odlišnou výškou hornej hranice sadzby za priestupok. 
Navrhujem toto ustanovenie nariadenia vypustiť. 

Tie isté výhrady mám aj k zneniu § 3 ods. 10 nariadenia: .,Ten, kto psa vedie, je v 
zmysle osobitného predpisu povinný zabrániť tomu. aby pes útočil alebo iným spôsobom 
ohrozoval človeko alebo zvieratá." Naviac, toto znenie nariadenia je prepísané v odlišnom 
znení, a teda aj význame, ako je úprava obsiahnutá v zákone. A teda aj z tohto dôvodu je 
rozporné so zákonom. Konkrétne s § 4 ods. l zákona o držaní psov, podl'a ktorého: "Vodiť 
psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, klorá je fyzicky a 
p.\ychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať 
lomu. aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabra/10vať 
vzniku .I'kôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť." 
Navrhujem toto ustanovenie nariadenia vypustiť. 

K prcpisu povinnosti uloženej v § 4 ods. 4 zákona o držaní psov došlo aj v ustanovení 
§ 3 ods. 11 nariadenia. Navrhujem ho preto vypustiť. 

Nariadenie v .icho § 3 ods. 12: "Držiteľ psa a len, kto psa vedie, je v zmysle osobitného 
predpisu súčasne povinný oznámiť mestskej časti, kde je pes evidovaný, skutočnost; že pes 
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v 
nutnej obrane alebo krajnej núdzi" považujem v tejto časti za prepis § 4 ods. 4 druhá veta 
zákona o držaní psov a teda rozpornú so zákonom v zmysle vyššie uvedených záverov. Vo 
zvyšnej časti § 3 ods. J 2 nariadenia: "a vrátiť mestskej časti, kde je pes evidovaný, známku 
psa. Miestny úrad vydá držiteľovi psa, ktorý pohrýzol človeka, známku nebezpečného psa." 
túto považujem za rozpornú s § 6 ods. l zákona o obecnom zriadení, pretože zákonodarca 
nesplnomocnil mestskú časť k vykonaniu § 3 ods. 5 zákona o držaní psov, ktorý je 
systematicky zaradený do časti s názvom "Evidencia psov". Keďže mestská čast' nebola 
splnomocnená k vykonaniu § 3 ods. 5 zákona o držaní psov, nemohla v nariadení uložiť 
držiteľovi psa povinnosť vrátiť známku psa. Založila tým novú skutkovú podstatu priestupku 
podľa zákon o priestupkoch. Naviac, nepriamo táto povinnosť pre držiteľov psov vyplýva zo 
znenia § 3 ods. 5 zákona o držaní psov, podľa ktorého: .,Obec vydá držiteľovi psa zapísaného 
do evidencie evidenc'nú známku psa (ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidcn(né 
číslo psa, názov obce, kde je pes evidovani, a údaj o lom. či je pes nebezpdnJin1 psom. 
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Známkou držiteľ psa preukazuje /ofožnost' psa. ". Navrhujem vypustiť toto ustanovenie 
nariadenia. 

Povinnosť uloženú v § 3 ods. 13 nariadenia: "Držiteľ psa je v zmysle osohilnd)() 
predpisu povinný umožniť osohe, ktorú pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o oc'kol'al1í !,sa" 

považujem za povinnosť uloženú mimo medzí zákona, a teda za povinnosť uloženú \' rozpore 
so zákonom (s § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení), pretože zákonodarca v ~ 4 ods. 4 
zákona o držaní psov presne vymedzil, ktoré skutočnosti je držiteľ psa, príp. tcn kto psa \ celie. 
povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol. Mestská časť nielenže uložila povinnosť mimo 
rámca zákona, ale zúžila aj okruh povinných osôb určených v § 4 ods. 4 prvej vete zákona o 
držaní psov, podľa ktorého: "Držiteľ psa a ten, k/o psa vedie, je povinný oznámit' svoje meno. 
priezvisko a adresu trvalého pohytu osohe, k/orú pes pohrýzol; len, kto psa vedie, je povinný 
oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pohytu držiteľa 
psa. ". Navrhujem vypustiť z nariadenia. 

Tiež preklopenie § 4 ods. 2 zákona o držaní psov do § 4 ods. 2 nariadenia v jeho 
doslovnom znení: "Vodil' nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na 
chov môže len osoba, ktorá je plne spôsohilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve 
musí mat' nebezpečný pes nasadený náhuhok." vyvoláva súbeh zodpovednosti za priestupok 
podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o držaní psov a za priestupok podľa zákona o priestupkoch. 
Ide o ustanovenie rozporné so zákonom. Povinnosť totiž bola uložená s poukazom na uvedené 
v rozpore so zákonom. Navrhujem vypustiť toto nstanovenie nariadenia. 

K § 4 ods. l nariadenia uvádzam, že podľa § 5 ods. I písm. a) zákona o držaní psov 
môže obec všeobecne záväzným nariadením vymedziľ miesta. kde je voľný pohyb psov 
zakázaný. Mestská časľ ich vymedzila v označenom ustanovení tak, že určila všeobecný 
zákaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách (naviac, ako jc uvedené vyššie, 
taxatívne nevymedzených) v jej územnom obvode s ustanovením výnimiek, a to plôch 
označených tabuľami s nápisom "Voľný pohyb psov povolený" na častiach verejných 
priestranstiev podľa prílohy č. l. Toto ustanovenie nariadenia nepovažujem za súladné so 
zákonom. pretože podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o držaní psov môže obec nariadením 
vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, pričom podľa § 5 ods. 2 zákona o držaní 
psov musia byť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, viditeľne označené. Za situácie, 
keď sú viditeľne označené tabuľami len miesta, na ktorých je voľný pohyb psov povolený, 
nastala situácia, že ustanovenia upravujúce konkrétne skutkové podstaty priestupkov podľa 
§ 7 ods. I písm. I) a podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona o držaní psov sú nevykonateľné. A to 
bez ohľadu na to, či je znenie § 4 ods. l nariadenia adresátom tejto právnej normy známe. 
Navrhujem toto ustanovenie nariadenia zmeniť. 

V § 5 nariadenia sú označené verejne prístupné miesta, kde je vstup so psom zakázaný. 
Ide v nich však aj o miesta, ktoré nie sú v nariadení definované ako verejné priestranstvá, a 
teda o miesta, ktoré môžu byť v súkromnom vlastníctve fyzických a právnických osôb. Preto 
dochádza takouto právnou úpravou k zásahu do výkonu práv k nehnuteľnostiam v 
súkromnom vlastníctve. Zákaz sa môže vzťahovať len na konkrétne vercjné priestranstvá, 
príp. na všeobecne verejne prístupné priestory, ktoré sú vo vlastníctve či v správe mestskej 
časti. Navrhujem zmeniť toto ustanovenie nariadenia. 

V § 6 nariadenia sú upravené podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných 
priestranstiev výkalmi psov, čo je súladné s § 6 ods. 3 zákona o držaní psov. Je v ňom však 
obsiahnuté aj to, že ten, kto psa vedie, odstráni a uloží psie výkaly do nádoby na komunálny 
odpad, do nádoby na uličné smeti, prípadne do špeciálnej nádoby určenej na výkaly psov. V 
§ 6 ods. 2 druhá veta zákona o držaní psov je stanovené, že "Na kontajneroch musí byť 
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vidite/'ne označený účel ich použitia. ", z čoho je zrejmé, že kontajnermi na zhroma/',ľ()\anlC 
výkalov má byť iný druh kontajnerov ako na komunálny odpad, V opačnom prípade h 
takýto kontajner na komunálny odpad v mestskej časti Bratislava - Staré \lc,w 
viditeľne označený s tým, že jc určený aj na takýto účel použitia. '-'-"=="C'.'ď .. ' ... '.'.'ď .. ď.'.'ď" 
ustanovenie nariadenia, 

K zneniu § 8 nariadenia, upravujúcemu kontrolnú činnosť nad c!odr7lil\ anlm 
il ukladanie pokút príslušníkmi Mestskej polície hlavného mesta SR Bratisla\\ cl po, C"C,> 

zamestnancami mestskej časti, uvádzam nasledovné, 
Podľa § 3 ods, l písm, f) zák. č, 564/1991 Zb. o obecnej polícii \ znení 

predpisov: "Obecná polícia objasňuje priestupky, ak lak us/anomje osohilul 
prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osohitn)!m predpisom -I) (! prieslupkl 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 5) spáchané neuposlúchnu/Ím . 

Podľa § 58 ods, 3 písm, d) zákona o priestupkoch: "Objasňovanie priestupkov podľa 
odseku ! vykonávajú tiež orgány ohecnej polície, ak ide o pries/upky, ktoré sú oprávnené 
prejednať v blokovom konanÍ." 

Podľa § 7 ods, 4 zákona o držaní psov: "Priestupky podľa /ohto zákona prejednáva obec 
a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru." 

Z týchto ustanovení zákonov je zrejmé, že obecná polícia (v tomto prípade mestská 
polícia) je oprávnená objasi\ovať priestupky, ktorých skutkové podstaty sú obsiahnuté § 7 
ods, I a 2 zákona o držaní psov, 

Prejednať tieto priestupky, a teda ukladať pokuty za ne, je však mestská polícia 
oprávnená výlučne v blokovom konaní. Tu nekorešponduje § 8 ods, l písm. al nariadenia so 
zákonom, Konkrétne s § 52 ods, J zákona o priestupkoch, podľa ktorého: "Priestupky 
prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak." v spojení s § 7 ods, 4 zákona o 
držaní psov a s § 3 ods, J písm, 1) zákona o obecnej polícii, 

Podľa § 58 ods, 3 písm, e) zákona o priestupkoch: "Objasňovanie priestupkov podl'a 
odseku ! vykonávajú tiež iný orgán, ak tak ustanovuje osobitný zákon." Týmto osobitným 
zákonom je pre tento prípad zákon o držaní psov, ktorý obciam vykonávanie objasi\ovania 
priestupkov umožiíuje v zmysle § 7 ods, 4: "Pries/upky podl'a tohto zákona prejednáva obec a 
v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru," pri použití § 58 ods, l prvej 
vety zákona o priestupkoch: "Objashovanie pries/upkov podl'a odseku J vykonávajú správne 
orgány, ktoré sú príslucfné prejednať zistené pries/upky, ak priestupok zistili v rozsahu svojej 
pôsobnosti alebo ak im priestupok oznámil in)í orgán (§ 56 ods, l), k/orý nie je oprávnen)! 
priestupok prejednať podl'a tohto alebo iného zákona." 

Z posledne citovaných ustanovení zákonov je zrejmé, že predmetné priestupky je 
oprávnená ako objasiíovať, tak aj prejednávať obec (v tomto prípade mestská časť), Miestne 
zastupiteľstvo nic je orgánom, ktoré by mohlo poveriť zamestnancov mestskej časti k 
objasi\ovaniu či prcjednávaniu priestupkov, Túto kompetenciu má zákonom zverenú výlučne 
starosta, ktorý vydáva pre zamestnanca písomné poverenie, 

Podľa § J 3 ods, 4 písm, h) a e) zákona o obecnom zriadení: "Staros/a 
b) vykonáva obecnú ,Iprávu, 
e) rozhoduje vo v,ijetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo ,'ita/Ú/Inn obce 

vyhradené obecnému zastupíte1:\'tvu." 
Podľa § 13 ods, 5 zákona o obecnom zriadení: "Starosta je ,ij/a/utárnym orgáno", obce. 

Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinl1ostiach 
fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamcs/l1anca 
obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v pfsomno!ll 
poverení.'" 
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Zo všetkých citovaných ustanovení zákonov je zrejme, ze príslušnými ku kO!ltrclrc! 
činnosti nad dodržiavaním ustanovení zákona o držaní psov a k ukladaniu pokút podľa 
o držaní psov sú ako príslušníci mestskej polície (pri ukladaní pokút len \ rúme) , 
konania), tak aj mestská časť, ktorej zamestnancov môže starosta poveriť k 
či k takémuto povereni u zo strany starostu dôjde, však nemôže miestne l 

predvídať. 

Pokiaľ ide o kontrolnú činnosť nad dodržill.Yllním tlstano\cni narUr:r';r! 
ukladanie pokút podľa § 48 zákona o priestupkoch, tu má mestskú 
podľa § 86 písm. b) zákona o priestupkoch prejednať tento priestupok 
konaní. Podľa § 86 písm. b) zákona o pricstupkoeh: ,J! blokol"()I)) ko"mú mÔ"1I iJľ,c!ednlmll 

obce priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 " 48 .... ". Preto len \' tomto rozsahu 
môže mestská časť vykonávať prostredníctvom starostom poverených zamestnanco\ 
kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení nariadenia a ukladať pokuty za priestupky 
podľa § 48 zákona o priestupkoch. Tu nekorešponduje § 8 ods. l písm. b) nariadenia so 
zákonom. 

Ak by aj zosúladilo miestne zastupiteľstvo § 8 nariadenia so zákonom v zmysle posledne 
uvedených záverov, naďalej by malo výlučne informatívny charakter, z ktorého dôvodu ho 
považujem za nadbytočný a navrhujem ho vypustiť z nariadcnia. 

Postačuje občianska povinnosť každého oznámiť spáchanie priestupku vccnc príslušným 
správnym orgánom, či orgánom oprávneným objasňovať priestupky. Rozsah oprávnenia 
ukladať pokuty týmito orgánmi v danej oblasti úpravy je zrejmý z vyššie citovaných zákonov. 

JUDr. Eva Satinová 
prokurátorka 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 

N á v r h 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č. .../2014  

zo 4. februára 2014 
 

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. 6, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 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 
 

§ 2 
Základné pojmy 

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

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona3, 

                                                
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 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov 



  

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. 
 

(2) 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. 
 
(3) 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. 

 
(4) Čipovaním psa je trvalé zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie 
a určenia  totožnosti psa. 
 
(5) 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 mestská časť. 
 
(3) Do evidencie sa zapisuje: 

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, 

                                                                                                                                                       
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. 



  

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 mestská 
časť. 

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

 
(6) Mestská časť 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 známkou 
preukazuje totožnosť psa. 

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

 
(9) Mestská časť 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 predchádzať tomu, 
aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať 
vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

 
(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. Mestská časť vydá držiteľovi psa, ktorý pohrýzol 
človeka, známku nebezpečného psa. 

 
(13) Držiteľ psa je 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 verejných 
priestranstvách: 
  

a) detské ihriská a pieskoviská,  
b) 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. 
 

§ 7 
Kontrolná činnos ť 

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

 
§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

 
 



  

§ 9 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. marca 2014. 
 
                                                                                         
              
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  
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Námestie slobody 
 

 
 
 
 
 
 



 
Poľná ulica 
 

 
 
 
 
 



 
Záhrebská ulica 
 

 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
N á v r h 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. .../2014  
zo 4. februára 2014 

 
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 ods. 1 
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) (1) 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) (2) 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) (3) 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) (4) Čipovaním psa je trvalé zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie 
a určenia  totožnosti psa. 
 
(6) (5) 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“) mestská časť. 
 
(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 mestská časť. 

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

 
(6) Miestny úrad Mestská časť 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 známkou 
preukazuje totožnosť psa. 

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

 
(9) Miestny úrad Mestská časť 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 predchádzať 
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a 
zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 
spôsobiť. 

 



  

(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 Mestská časť 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 verejných priestranstvách: 
  

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. 
 

§ 7 
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. 

 
§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
5/2010 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

 
 

§ 9 
Účinnos ť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. marca 2014. 
 
                                                                                         
              
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


