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Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 512018 
z 20. marca 2018 

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podl'a § 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 podl'a § 3 ods. 6, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 
28212002 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 vol'ný pohyb psov zakázaný 
a miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, podrobnosti súvisiace so 
znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov v mestskej čast i Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „mestská časť) . 

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podl'a osobitných 
predpisov. 1 

§2 
Základné pojmy 

(1) Vol'ným 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. 

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 Že lezn ičnej 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) Verejným priestranstvom v zmysle osobitného predpisu2 je ulica, námestie, park, 
trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na 
vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie. 

§3 
Evidenčná známka psa 

Mestská časť vydá evidenčnú známku psa držiteľovi psa, ktorý si splnil povinnosť 
prihlásiť psa do evidencie mestskej časti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z. 
o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov. Náhradnú 
evidenčnú známku psa vydá mestská časť za odplatu 3,50 eur. 

§4 
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

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. 

§5 
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

Na území mestskej časti je vstup so psom zakázaný na týchto verejných 
priestranstvách: 

a) detské ihriská a pieskoviská, 
b) areál cintorínov, 
c) Grassalkovichova záhrada, Medická záhrada, Parčík Belopotockého, 

Františkánska záhrada. 

§6 
Podrobnosti súvisiace so znečisťovaním 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 činnosť 

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

2 § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 



§8 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

§9 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2018. 

Mgr. Rados-rfvštevčík 
starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č . 22/2018 dňa 20. marca 2018. 



Príloha č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2018 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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