
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

 
č. 5/2010     

 
zo 14. septembra 2010  

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

Mesto 
 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 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., 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 
predpisov1 
 
(3) Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky 
týchto prejavov v mestskej časti zodpovedá 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. 
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§ 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“). 

 
(2) Zvláštnym  psom je pes: 
 

a)  používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2, 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranárskych a lokalizačných a likvidačných prácach pri  
    plnení úloh civilnej ochrany3, 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo   

         národného skúšobného poriadku. 
 

(3) 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 núdzi4. 
 
(4) 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 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 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 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. 
3 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov. 
4 § 24 a 25 Trestného zákona. 
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(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: 

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 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 (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie), 

c) telefónne 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, 
e) dátum narodenia psa, 
f) evidenčné číslo psa, 
g) plemeno psa, 
h) pohlavie psa, 
i) farba psa, 
j) zvláštne znamenie (napr. tetovanie), 
k) počet psov v držbe, 
l) číslo mikročipu alebo tetovacie číslo psa, ak ho pes má, 
m) skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka, 
n) úhyn psa, 
o) strata psa, 
p) zmena evidencie psa. 

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

 
(5) Držiteľ   psa  je  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) Ten, kto psa vedie, je povinný  preukázať  kontrolnému orgánu známkou  totožnosť psa.  

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

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

 
(11) Ten, kto psa vedie, je povinný zabrániť tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom  
ohrozoval človeka alebo zvieratá. 
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(12) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť  osobe, 
ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. 

 
(13) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie,  je 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) Držiteľ psa je povinný  umožniť osobe, ktorú pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o 
očkovaní psa. 
 
 

§ 4 
Miesta, kde je voľný 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 Námestia slobody, Záhrebskej ulice, Medenej ulice, Chorvátskej ulice 
a Mýtnej ulice. 
 
(2) Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území mestskej časti. 

 
 

§ 5  
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

 
(1) Na území mestskej časti je vstup so psom zakázaný: 
 

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 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. 



 5 

 
 
 

§ 7 
Kontrolná činnosť 

 
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
 
 

§ 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2003 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 

§ 9 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                             starosta mestskej časti  
                                                                                             Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 schválilo Miestne zastupiteľstvo 14. septembra 2010 
uznesením č. 122/2010. 
 
 
 
 
 
 


