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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA  

 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

 

 

 schvaľuje  

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Vajnory o podmienkach evidovania 

a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie Miestnej rady 

 

 

Miestna rada po prerokovaní 

 

 

 

 o d p o r ú č a 

 
 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava- Vajnory o  podmienkach evidovania a držania psov na území 

mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 
 

Nové znenie VZN bolo spracované v zmysle uznesnia MZ č. z 26.08.2015 z dôvodu 

podaného protestu prokurátora č. Pd 164/15/1103-6 z 24. 07. 2015 proti proti všeobecne 

záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 

o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory, 

ktorým navrhuje predmetné VZN ako nezákonné zrušiť. V navrhovanom znení sa výpúštajú 

ustanovenia, ktoré považuje prokurátura za nezákonné alebo ukadajúce povinnosti nad rámec 

zákona, v najvačšej možnej prípustnej miere sa odstraňuje duplicita ustanovení so zákonom 

a namiesto transpozície doslovného znenia zákonných ustanovení sa používa odkaz na 

konkrétne zákony. Úprava podmienok vodenia psov je ponechaná len osobitný predpis, ktorý 

vydalo hlavné mesto SR Bratislava, keďže podľa prokuratúry je na jeho vydanie v zmysle 

Štatútu oprávnené ako obec len hlavné mesto (Všeobecné nariadenie hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 6/2003,  ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 11.12.2003). Navrhované znenie VZN nemá 

organizačný dosah ani vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Vajnory. Návrh nariadenia 

bol zverejnený na pripomienkovanie verejnosti na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej 

časti. V lehote určenej na pripomienkovanie (od 29.09. 2015 do 10. 10.2015 neboli mestskej 

časti doručené žiadne pripomienky. Pre vykonateľnosť ustanovení tohto návrhu nariadenia 

bude potrebné vyznačenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a to najmä mimo 

zastavaného územia mestskej časti (Na doline, Vajnorské jazerá) tak, aby bola naplnená 

zákonná požiadavka, že zákaz musí byť viditeľne označený. Predpokladáme, že v aplikačnej 

praxi mestskej časti nebude mať zmena nariadenia významnejší vplyv, nezhorší sa tým 

bezpečnosť obyvateľov a nebude dochádzať k vyššiemu výskutu nebezpečných stretnutí psa 

a obyvateľov.  

 

 



 

 

 
Návrh VZN 

 

         MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA–VAJNORY 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava - Vajnory  

č. .../2015  

zo dňa ... ..... 2015 
o podmienkach evidovania a držania psov 

na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory 
  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory 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, 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 podľa čl. 18 ods. 4 
písm. b) a čl. 44 ods. 2 písm. a), b), d) a f) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach evidovania a 
držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory: 
  

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

  
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Vajnory (ďalej len 
"nariadenie") upravuje podmienky vedenia evidencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je 
voľný pohyb psa zakázaný, miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný a podrobnosti 
súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementmi v Mestskej časti 
Bratislava - Vajnory (ďalej len "mestská časť"). 
 
  

§ 2 
Základné pojmy 

 
(1) Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo ho 
má v dočasnej držbe a je za psa zodpovedná (ďalej len „držiteľ psa“) /1. 
(2) Pojmy zvláštny pes, nebezpečný pes a voľný pohyb psa vymedzuje osobitný zákon/2.  
(3) Verejným priestranstvom sú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, ako sú napr. 
námestia, cesty a miestne komunikácie, ulice, mosty, podchody, nadchody, chodníky, 
parkoviská, parky, trhoviská, detské ihriská, lesoparky a vôbec všetky miesta všeobecne 
prístupné a používateľné.  
 

§ 3 
Evidencia psov 

  
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mestskej časti podlieha evidencii 
psov v mestskej časti (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do 

                                                 
1 Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 



 

evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto 
odseku na Miestnom úrade mestskej časti Bratislavy – Vajnory (ďalej len "Miestny úrad"). 
 
(2) 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) evidenčné číslo psa, 
e) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
f) 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, 

g) počet psov v držbe 
h) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak nejde o použitie psa v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
i) zmena evidencie psa, 
j) pohlavie psa 
k) plemeno psa, 
l) účel chovania psa, 
m) úhyn psa, 
n) strata psa. 
 

(3) Držiteľ psa uvedie údaje podľa odseku 2 do tlačiva, ktoré mu poskytne mestská časť 
(príloha č. 1). Uvedenie údajov podľa odseku 2 písm. c), g), i), j), k) a l) nie je pre držiteľa psa 
povinné.  
(4) Mestská časť nahlasuje údaje z evidencie Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy v 
požadovaných termínoch. 
(5) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
do 30 dní od zmeny skutočností alebo údajov oznámiť mestskej časti. 
(6) Mestská časť potvrdí držiteľovi psa na tlačive splnenie ohlasovacej povinnosti a vydá mu 
bezodplatne evidenčnú známku (ďalej len "známka").  
(7) Pri pohybe psa mimo chovného priestoru alebo chovného zariadenia, musí byť pes 
označený známkou, vydanou mestskou časťou alebo inou obcou, kde je pes evidovaný. 
 (8) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 
povinný oznámiť do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil/4. 
Miestny úrad vydá náhradnú známku za úhradu vo výške 2,65 €. 
 (9) Ďalšie podrobnosti o podmienkach evidovania psov upravuje osobitný zákon /2  
 

§ 4 
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

  
Voľný pohyb psov je zakázaný na verejných priestranstvách v zastavanom území mestskej 
časti, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 a mimo zastavaného územia v miestach 
označených nápisom: „Voľný pohyb psa zakázaný“ uvedených v grafickej prílohe č. 3. 
 

§ 5 
Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom 

  
(1) Na území mestskej časti sa zakazuje vstup so psom do všetkých verejnosti prístupných 
budov, plotom ohradených priestorov a na miesta označené značkou (príloha č. 4). 

Sú to najmä: 

                                                 
2 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 



 

a) detské ihriská a pieskoviská, 
b) areály školských a predškolských zariadení, 
c) areály športovísk a štadióny prístupné verejnosti, 
d) areály zdravotníckych zariadení, 
e) priestory Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
f) predzáhradky obytných domov, 
g) areál cintorína.  

(2) Vlastníci alebo prevádzkovatelia iných, súkromných zariadení si určia vo vlastnej 
kompetencii, či je vstup so psom do týchto zariadení zakázaný a viditeľne ich označia 
značkou podľa prílohy  č. 4. 

§ 6 
Vodenie psa  

 
(1) Podmienky vodenia psov upravuje osobitný zákon/2 
(2) Ostatné podmienky vodenia psov ustanovuje osobitný predpis, ktorý vydá hlavné mesto 
SR Bratislava/3.  
 
        § 7 

Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev 
  

(1) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na 
odstránenie psích exkrementov, tieto bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. 
Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na odpad z verejných 
priestranstiev, prípadne špeciálna nádoba určená na psie exkrementy. 
 (2) V plnom rozsahu platia ustanovenia príslušného všeobecne záväzného nariadenia 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory/4. 
 

§ 8 
Kontrolná činnosť  

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

§ 9 
Spoločné ustanovenia 

  
(1) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov./5 
(2) Mestská časť podľa zmluvy o združení mestských častí a hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby: 
 

a) odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat vo verejnom záujme na verejných 
priestranstvách mesta, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie, 

                                                 
3 Všeobecné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2003,  ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 11.12.2003 
4 Všeobecné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

Mestskej časti Bratislava-Vajnory z 28.02.2013 
5 Zákon NR SR 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 polícií, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej 

polícií v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 2338/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákon NR SR č. 255/1994 Z. z. o poľnej 

stráži. 



 

b) zber a ďalšie naloženie s telami uhynutých zvierat alebo ich častí z verejných 
priestranstiev. 

 
 § 10 

Sankcie 
Sankcie za porušenie Všeobecného záväzného nariadenia vychádzajú z ustanovení podľa 
osobitného zákona./6 

 
§ 11   

Zrušovacie ustanovenie 
  
Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2004 o 
podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej 
časti Bratislava - Vajnory dňa 19.2.2015 uznesením číslo  31/2015 z 19. februára 2015 . 
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie možno meniť alebo doplniť len všeobecne záväzným 
nariadením. 
(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
              

                         Ing. Ján M R V A 
                                starosta 
            Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
   
  

 

 

 

 
 
 
Všeobecné záväzné nariadenie vyvesené dňa:  
Všeobecné záväzné nariadenie zvesené dňa:    
 
 
 

                                                 
6 §7 Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 



 

 
Príloha č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015  
o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

 
 



 

 
Príloha č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 
o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 
 
Zoznam verejných priestranstiev v zastavanom území mestskej časti, na ktorých je voľný 
pohyb psov zakázaný: 
 

1. Alviano 
2. Baničova 
3. Buzalkova 
4. Cesta na Senec 
5. Čierny chodník 
6. Dorastenecká 
7. Hospodárska 
8. Jačmenná 
9. Kataríny Brúderovej 
10. Koncová 
11. Koniarkova 
12. Kratiny 
13. Kúkoľová 
14. Na doline 
15. Na pántoch 
16. Na jarku 
17. Nad jazierkom 
18. Nad Válkom 
19. Námestie Titusa Zemana 
20. Nemecká dolina 
21. Ochotnícka 
22. Osloboditeľská 
23. Park Ferdiša Jurigu 
24. Park pod lipami 
25. Pod krížom 
26. Pod lipami 
27. Pod Válkom 
28. Pračanská 
29. Pri mlyne 
30. Pri pastierni 
31. Pri pasienku 
32. Pri starom letisku 
33. Pri Struhe 
34. Pri šanci 
35. Príjazdná 
36. Púchovská cesta 
37. Regrútska 
38. Roľnícka 
39. Roľnícka - námestie 
40. Rybničná 
41. Skuteckého 
42. Šachorová 
43. Šaldová 
44. Šinkovské 
45. Široká 

46. Šutrákova 
47. Šuty 
48. Tibenského 
49. Tomanova 
50. Tuhovská 
51. Uhliská 
52. Veľké Štepnice 
53. Východná 
54. Za farou 
55. Za humnami 
56. Za mlynom 
57. Zátureckého 
58. Zbrody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Príloha č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 
o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 
 
Zoznam verejných priestranstiev mimo zastavaného územia mestskej časti, na ktorých je 
voľný pohyb psov zakázaný: 

 
 

1. Na doline – spevnená komunikácia 
2. Vajnorské jazerá – spevnená komunikácia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Príloha č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 
o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 


