
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Ružinov č. 2 /2003

o niektorých podmienkach držania psov na 
území mestskej časti zo dňa  24. 6. 2003

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast Bratislava - 
Ružinov podľa § 6 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších 
predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) a § 29  zákona 
SNR  č.  377/1990  Zb.  o hlavnom  meste 
Slovenskej  republiky  v znení  neskorších 
predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 
zákona  NR  SR  č.  282/2002  Z.z.,  ktorým  sa 
upravujú  niektoré  podmienky  držania  psov, 
v súlade  s dodatkom  č.  24  Štatútu  hlavného 
mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  z  19. 
septembra 2002, sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení :

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej 
len  „nariadenie“)  upravuje  niektoré 
podmienky  evidencie  psov,  voľného 
pohybu psov, vymedzuje miesta, na ktorých 
je  voľný  pohyb  psov  zakázaný  a ďalej 
miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný. 
Ustanovuje  povinnosti  čistenia  verejných 
priestranstiev  od  ich  znečistenia  výkalmi 
psov  a upravuje  podmienky  zberu 
uhynutých  zvierat  a odchyt  túlavých  psov 
z verejných  priestranstiev  mestskej  časti 
Bratislava - Ružinov .

(2) Toto  nariadenie  sa  nevzťahuje  na 
služobných (zvláštnych) psov používaných 
podľa osobitných predpisov 1).

(3) Podrobnosti  o vodení  psov  ustanoví 
všeobecne  záväzným  nariadením  hlavné 
mesto       Slovenskej republiky Bratislava2).

§ 2
Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia :
(1) Držiteľom psa je vlastník psa alebo osoba, 

ktorá nakladá s ním ako s vlastným.
(2) Čipovaním  psa  je  trvalé  zavedenie 

mikročipu do tela psa za účelom evidencie a 
určenia totožnosti psa.

(3) Vhodnou pomôckou na odstraňovanie  psích 
výkalov  je  papierové  vrecko  s lopatkou 
alebo  iné  bežne  používané  vrecko,   ktoré 
umožňuje uzatvoriť obsah.

(4) Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky, 
mimo chovného priestoru.

(5) Túlavým  psom  je  pes,  ktorý  sa  voľne 
pohybuje bez dohľadu držiteľa spôsobilého 
ovládať psa.

(6) Nebezpečným  psom  je   každý  pes,  ktorý 
pohrýzol  alebo  poranil  človeka  bez  toho, 
aby  bol  sám  napadnutý  alebo 
vyprovokovaný,  ak  sa  nepoužil  v nutnej 
obrane alebo krajnej núdzi.

            
§ 3

Evidencia psov

(1) Psa,  ktorý  podlieha  evidencii  3)   je  jeho 
držiteľ  povinný  písomne  prihlásiť  na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - 
Ružinov (ďalej len úrad). 

(2) Pre účely evidencie sa zapisujú tieto údaje :
a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 

držiteľa psa,
b)umiestnenie  chovného  priestoru  alebo 

zariadenia  na  chov,  v ktorom  sa  pes 
zdržiava,      ak sa  nezhoduje  s miestom 
trvalého pobytu držiteľa psa,

c)evidenčné číslo psa,

d)číslo mikročipu alebo tetovacie číslo psa, 
ak ho pes má

e) strata psa,
f) úhyn psa,
g)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).

(3) Po  overení  úplnosti  údajov  potvrdí  úrad 
držiteľovi  psa  splnenie  ohlasovacej 
povinnosti,  pridelí  evidenčné  číslo 
a bezodplatne mu vydá evidenčnú známku.

(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa 
zapisujú  do  evidencie,  je  držiteľ  psa 
povinný do  30  dní  od  zmeny skutočností 
alebo údaja písomné oznámiť obci,  kde je 
alebo má byť pes evidovaný.

(5) Evidenčná  známka  musí  byť  viditeľne 
umiestnená na obojku psa a je neprenosná 
na iného psa. Známkou preukazuje držiteľ 
psa jeho totožnosť.

(6) Odcudzenie,  zničenie alebo stratu  známky 
je držiteľ psa povinný oznámiť na úrad do 
14  dní  odvtedy  ako  odcudzenie,  zničenie 
alebo  stratu  zistil,  inak  sa  dopustí 
priestupku 4).

(7) Úrad  vydá  držiteľovi  psa,  ktorý  si  splnil 
oznamovaciu  povinnosť  podľa  odseku  6 
náhradnú  známku  za  odplatu  vo  výške 
100.- Sk 5).

(8) Poplatok za psa sa platí podľa osobitného 
predpisu 6).

(9) K oznámeniu  o úhyne  psa  priloží  jeho 
držiteľ  potvrdenie  o prevzatí  uhynutého 
alebo  utrateného  psa.  Potvrdenie  vydá 
osoba  oprávnená  na  nakladanie 
s biologickým odpadom.

(10) Ak pes  pohryzie  alebo poraní  človeka,  je 
držiteľ  tohto  psa,  prípadne  ten  kto  psa 
viedol, povinný bezodkladne, najneskôr do 
dvoch  pracovných  dní  oznámiť  túto 
skutočnosť  úradu písomne alebo ústne do 
zápisnice.

(11) 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 a adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa.

(12) Úrad  vydá  držiteľovi  psa,  ktorý  pohrýzol 
alebo poranil človeka známku, kde je údaj 
o tom, že je pes nebezpečný. Na verejnom 
priestranstve  musí  nebezpečný  pes  nosiť 
náhubok7).

§ 4
Voľný pohyb psov

(1) Voľný pohyb psa na verejnom priestranstve 
je zakázaný 8). Voľný pohyb psa je zakázaný 
aj  na  priestranstve,  ktoré  nie  je  verejným 
priestranstvom  ale je verejnosti prístupné. 

(2) Vstup so psom je zakázaný :
a) do  všetkých  verejnosti  prístupných 

budov, 
b) plotom ohradených priestorov, 

c) vodných plôch 9),
okrem prípadov,  ak  to  prevádzkový alebo 
iný  poriadok  vlastníka  ,nájomcu,  iného 
užívateľa  alebo  správcu  takejto 
nehnuteľnosti   dovoľuje.  Zákaz  vstupu  so 
psom musí byť viditeľne označený značkou 
„Zákaz  vstupu  so  psom“,  ktorej  vzor  je 
uvedený  v prílohe  1  tohto  nariadenia. 
Označenie  zabezpečí  osoba,  ktorá  má 
k nehnuteľnosti  právny  vzťah,  na  vlastné 
náklady.

(3) Vstup so psom je ďalej zakázaný :
a) na detské ihriská a pieskoviská a k nim 

priliehajúce plochy verejnej zelene 10) ,

b) do vodnej plochy Štrkoveckého jazera 
9),

c) do  areálov  školských  a predškolských 
zariadení 10),

d) na  športoviská  a štadióny  prístupné 
verejnosti 10),

e) na cintoríny,
f) na trhoviská,
g) na  plochy   verejnej  zelene  a   do 

 parkov, kde je zákaz  vstupu so psom 
vyznačený.

Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak to 
prevádzkový  alebo iný poriadok vlastníka, 
nájomcu,  iného  užívateľa  alebo  správcu 
takejto  nehnuteľnosti  dovoľuje.  Zákaz 
vstupu  so  psom   musí   byť  viditeľne 
označený značkou „Zákaz vstupu  so psom“, 
ktorej  vzor  je  uvedený  v prílohe  1  tohto 
nariadenia.  Označenie  zabezpečí  osoba, 
ktorá  má k nehnuteľnosti  právny vzťah,  na 
vlastné náklady.

(4)  Voľný pohyb  psa  je  povolený na  miestach 
viditeľne označených značkou „ Plocha pre 
voľný pohyb psov“, ktorej vzor je v prílohe 2 
tohto  nariadenia.  Držiteľ  psa  musí  urobiť 
vhodné  opatrenia,  aby voľne  sa  pohybujúci 
pes neopustil vyhradený priestor. 

(5)  Každý,  kto  sa  pohybuje  v blízkosti 
priestranstva vymedzeného pre voľný pohyb 
psov,  je  povinný  dbať  na  primeranú 
opatrnosť.  Vstup  do  takto  vyhradeného 
priestoru je na vlastnú zodpovednosť.

§5
Čistenie verejných priestranstiev

(1) Každý,  kto  vedie  psa  mimo  chovného 
priestoru,  je povinný mať pri  sebe vhodnú 
pomôcku na odstraňovanie psích výkalov. 

(2) Každý  držiteľ  psa  alebo  osoba  nad  psom 
vykonávajúca dohľad, ktorého pes  znečistí 
verejné  priestranstvo,   je   povinná   tieto 
výkaly  bezprostredne  odstrániť  vhodnou 
pomôckou.  Uzatvorené  vrecko  s výkalmi 
vhodí  do kontajnera  vyhradeného  na tento 
účel  alebo  do  najbližšej  nádoby na  bežný 
komunálny odpad.

§ 6
Odchyt túlavých psov

(1) Odchyt  túlavých  psov  vykonáva 
organizácia,  ktorá  má  s hlavným  mestom 
Slovenskej republiky uzatvorenú zmluvu na 
výkon  vybraných  činností  veterinárnej 
asanácie  11) (ďalej  len  „oprávnená 
organizácia“) alebo mestská polícia.

(2) Držiteľ,  ktorého  pes  sa  stratil,  je  povinný 
nahlásiť stratu oprávnenej organizácii  alebo 
mestskej polícii.

(3) Držiteľ,  ktorého  pes  bol  odchytený,  je 
povinný,  po  tom ako  sa  dozvedel  o  jeho 
odchyte,  si  psa  prevziať a uhradiť  náklady 
spojené s odchytom a starostlivosťou o psa, 
prípadne náklady spojené s usmrtením psa a 
zneškodnením kadávera.

(4) Ak sa držiteľ odchyteného psa neprihlási na 
jeho  prevzatie  u oprávnenej  organizácie 
alebo  mestskej  polície  do  siedmich  dní, 
bude  tento  pes  považovaný  za  psa  bez 
majiteľa a umiestnený do útulku alebo bude 
odpredaný, prípadne usmrtený.12)

(5) Informácie  o odchytených  psoch  poskytuje 
oprávnená organizácia a mestská polícia.

§ 7
Zodpovednosť



Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, 
ktorá  psa  vedie  alebo  nad  psom  vykonáva 
dohľad.

§ 8
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 500,- 
Sk bude uložená tomu kto :
a) evidenčnou  známkou  nepreukáže 

totožnosť psa,
b) nerešpektuje  zákaz  vstupu  so  psom 

alebo zákaz voľného pohybu psa.
(2)  Priestupku  sa  dopustí  a pokuta  do  výšky  5 

000,-  Sk  bude  uložená  držiteľovi  psa  13), 
ktorý :
a) neprihlási psa do evidencie,
b) neohlási,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez 

toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo 
vyprovokovaný,  ak  sa  nepoužil  v nutnej 
obrane alebo v krajnej núdzi,

c) neoznámi  odcudzenie,  zničenie  alebo 
stratu známky.

(3) Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 5 000,- 
Sk bude uložená tomu, kto psa vedie 14)ak:
a) neohlási  svoje  meno, priezvisko  a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú 
pes pohrýzol,

b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným 
spôsobom  ohrozoval  človeka  alebo 
zvieratá, 

c) neohlási,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez 
toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo 
vyprovokovaný,  ak  sa  nepoužil  v nutnej 
obrane alebo v krajnej núdzi.

(4) Pokuta sa môže uložiť do jedného roka odo 
dňa,  keď  sa  porušenie  povinnosti  zistilo, 
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď 
k porušeniu povinnosti došlo.

(5)  Pri  ukladaní  pokuty  sa  prihliada  najmä  na 
závažnosť a následky protiprávneho konania. 

(6)  Ak sa  držiteľ  psa alebo ten,  kto psa vedie, 
dopustí  priestupku  opakovane,  možno  mu 
uložiť  pokutu do  výšky dvojnásobku pokút 
uvedených v odseku 1, 2, 3 tohto paragrafu.

(7) Na konanie o ukladaní pokút podľa odsekov 
1,  2,  3  tohto  paragrafu  tohto  nariadenia  sa 
vzťahuje  všeobecný  predpis  o správnom 
konaní. 

(8)  Priestupku sa  dopustí  aj  ten,  kto poruší  iné 
povinnosti  ako  sú  uvedené 
v predchádzajúcich  odsekoch  tohto 
paragrafu, ak sú stanovené týmto nariadením. 
Za takýto priestupok možno :
a) fyzickej osobe uložiť pokutu do 1 000,- 

Sk  podľa  všeobecného  predpisu 
o priestupkoch.  Pokutu  môže  uložiť 
Okresná  stanica  MsP  Bratislava  II 
v blokovom konaní.

b) Právnickej  osobe alebo fyzickej  osobe 
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu 
do 200 000,- Sk 15).

(9) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mestskej 
časti Bratislava - Ružinov.

§ 9
Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) Okresná stanica mestskej polície Bratislava 

II,
b) MÚ Bratislava – Ružinov,
c) osoby  poverené  starostom  mestskej  časti 

Bratislava – Ružinov.

§ 10
Záverečné ustanovenia

(1) Ustanovenia  tohto  nariadenia  sa  v plnom 
rozsahu vzťahujú aj na psov chovaných pred 
jeho  účinnosťou.  Ak  podmienky  držania 

psa nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, 
držiteľ psa je povinný tieto zosúladiť.

(2) Toto  nariadenie  nadobúda  účinnosť 
pätnástym  dňom  po  jeho  zverejnení  na 
úradnej tabuli. 

Ing. Pavol Kubovič
starosta

1)  Napríklad  zákon  NR  SR  č.  171/1993  Z.z.  
o policajnom  zbore  v znení  neskorších 
predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o vojenskej  
polícii, zákon č. 57/1998 o železničnej polícii  
v znení neskorších predpisov,  zákon SNR č.  

564/1991  Zb.  o obecnej  polícii  v znení 
neskorších  predpisov,  zákon  NR  SR  č.  
238/2001 Z.z., Colný zákon v znení zákona č.  
553/2001 Z.z., zákon  NR SR č. 255/1994 Z.z.  
o poľnej stráži.

2)  §  4  ods.  5  zákona  NR  SR  č.282/2002  Z.z.,  
ktorým  sa  upravujú   niektoré  podmienky  
držania psov v súčinnosti s § 1 dodatku č.24  
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z 19.  
sept. 2002.

3)  § 3  zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. , ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov

4)  §  48  zákona  SNR  č.  372/1990  Zb.  
o priestupkoch v znení  neskorších predpisov 
v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona NR  
SR č. 282/2002 Z.z.

5) § 3 ods. 6  zákona NR SR  č.282/2002 Z.z.
6)  §  3  ods.  6  zákona  SNR  č  511/1992  Z.z.  

o správe  daní  a poplatkov  a o zmenách 
v sústave  úzenných  finančných  orgánov   a  
VZN mestskej  časti  Bratislava -  Ružinov č.  
14/2000 o miestnych poplatkoch .

7)  §  3  ods.  5  a  §  4  ods.  2  zákona  NR SR  č.  
282/2002 Z.z.,  ktorým sa upravujú niektoré  
podmienky držania psov.

8)  §  4  ods.  2  Vyhlášky  ministerstva 
pôdohospodárstva  SR  č.  231/1998  Z.z.  
o chove spoločenských zvierat, divých zvierat  
a nebezpečných  živočíchov  a o ochrane 
pokusných zvierat.

9)  Vyhláška  MZ  SR  č.30/2002  Z.z  
o požiadavkách na vodu a kúpanie , kontrolu 
kvality vody na kúpanie a kúpaliská.

10)  Vyhláška  MZ  SR  č.  586/2002  Z.z.  
o hygienických požiadavkách na pieskoviská,  
hracie , športové a rekreačné plochy pre deti  
a mládež.

11)  V súčasnosti  je podpísaná zmluva o výkone 
vybraných  činností  veterinárnej  asanácie 
medzi  hlavným  mestom  SR  Bratislava 
a organizáciou  Sloboda  zvierat  so  sídlom, 
Sološnícka  10,  841  04  Bratislava.  MČ 
Bratislava  -  Ružinov  sa  podieľa  na 
financovaní   týchto  činností   podľa  zmluvy  
o finančnom zabezpečení  uzatvorenej  medzi  
hlavným mestom SR Bratislava a mestskými 
časťami Hlavného mesta SR Bratislava.

12)  §  21  ods.  4  písm.  f)  zákona  NR  SR  
č.488/2002  o veterinárnej  starostlivosti  
a o zmene niektorých zákonov.

13) § 7 ods. 1 a 2  zákona NR SR č. 282/2002 
Z.z.

14) § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 282/202 Z.z.
15) zákon SNR č. 377/1990  Zb. o hlavnom meste 

SR  a zákon  č.  369/1990  Zb.  o obecnom 
zriadení. 
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