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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č....../2015 o
niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava- Dúbravka,
s účinnosťou dňom 25. mája 2015.

Uznesenie MR č. 31/2015 zo dňa 14. 4. 2015
Miestna rada
odporúča miestnemu zastupiteľstvu
schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č....../2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti BratislavaDúbravka, s účinnosťou dňom 20. mája 2015.
Hlasovanie :

prítomní : 7

za : 7

proti : 0

zdržali sa : 0

---

Stanoviská komisií miestneho zastupiteľstva
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
odporúča doplniť
do Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o niektorých
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka odkaz na skutkové
podstaty priestupkov držiteľov psov a sankcie za tieto priestupky (§7 zák. č. 282/2002
Z.z.) a predložiť doplnené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na
schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Hlasovanie
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia životného prostredia bezpečnosti a poriadku odporúča miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť návrh Všeobecného záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Dúbravka o niektorých podmienkach držania psov na území
mestskej časti Bratislava- Dúbravka.
Prítomní :6

Hlasovanie

za – 6

zdržal sa – 0
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proti- 0

Komisia ekonomická zo dňa 8.4.2015:
Komisia ekonomická odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaDúbravka návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť s pripomienkou, že ten kto vedie psa musí odstrániť exkrementy svojho psa.
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0

Doložka
finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie ( zhodnotenie).

1.Vplyv na financie.
Na základe ustanovenia § 5 zákona č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, podľa § 5 a § 6 tohto návrhu
všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov na území
mestskej časti Bratislava- Dúbravka sa vymedzujú miesta, kde je voľný pohyb psov
zakázaný a vstup so psom zakázaný. Miesta musia byť viditeľne označené. Označenie
miest podľa navrhovaného nariadenia je potrebné aktualizovať. Zavedenie označenia miest
predpokladá náklady vo výške cca 1500 EUR, ktoré bude potrebné zabezpečiť z rozpočtu
na rok 2015. Nové označenie je potrebné doplniť jednak na nových miestach, jednak na
miestach kde momentálne chýba, prípadne odstrániť neaktuálne značenie.
2.Vplyv na ekonomiku.
Realizácia navrhovaného VZN nebude v podstate vplývať na ekonomickú činnosť Mestskej
časti Bratislava - Dúbravka.
3.Enviromentálny vplyv.
Pravidelnou kontrolou realizácie ustanovení navrhovaného VZN je vytvorený predpoklad
pozitívneho vplyvu na udržiavanie a tvorbu zdravého životného prostredia v mestskej časti.

4.Vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Navrhované nariadenie nemá negatívny dopad na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
mestskej časti.
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Dôvodová správa
Problematika držania psov na území Slovenskej republiky je upravená zákonom č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, novelizovaný
zákonom 102/2010 ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 282/2002 Z.z.“).
Zákon č. 282/2002 Z.z.“ upravuje evidenciu psov a jej vedenie, spôsob vodenia psov,
priestupky na úseku držania psov a ustanovuje rámec a rozsah úprav, ktoré na úseku
držania psov sú povinné alebo môžu vykonať obce všeobecne záväzným nariadením. Na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), sú
upravené podmienky vodenia psov resp. podrobnosti o vodení psa, všeobecne záväzným
nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003, ktorým sa
upravujú podmienky, vodenia psov na území hlavného Slovenskej republiky Bratislavy.
Daň za psa a poplatok za evidenčnú známku psa upravuje všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej
časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „nariadenie č.2/2007“).
Podmienky držania psov upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 2/2010 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na
území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „nariadenie č. 2/2010“).
Dňa 22.10.2014
bol doručený mestskej časti Bratislava–Dúbravka protest
prokurátora
Pd 87/14/1104-7 zo dňa 13.10.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV
podaný proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
2/2010 zo dňa 29.6.2010, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov
na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2, § 25
ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s tým, že
nakoľko uvedeným VZN č. 2/2010 bol porušený zákon, prokurátor ho ako nezákonné
žiada zrušiť.
Miestne zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora na svojom zasadaní dňa 24.
februára 2015 .
Navrhované všeobecne záväzné nariadenie bude mať dopad na rozpočet mestskej
časti. Bude potrebné doplniť chýbajúce alebo zničené tabule, ktoré vstup so psom
zakazujú do priestoru detských ihrísk a školských areálov, aktualizovať nápisy volný
pohyb psa zakázaný. Podrobnosti sú uvedené v Doložke finančných, ekonomických,
environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
(zhodnotenie).
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti
Bratislava-Dúbravka je zosúladený so zákonom a na základe skúseností z praxe
určuje lokality, kde je vstup so psom zakázaný a kde je voľný pohyb psa zakázaný.
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Zoznam lokalít zákazu voľného pohybu psov
a)
b)
c)
d)
a)
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ulice alebo chodníky,
okolie ZŠ, MŠ, kostolov
parky,
nákupné strediská.
Ulice alebo chodníky
Chodník vedúci medzi Landauovou 24 a komplexom Valúšek pokračujúci pozdĺž
objektov čerpacia stanica JET, poza predajňu Tesco s pokračovaním poza objekt
zdravotného strediska, VÚB s vyústením na Bagarovu ulicu, - Pešia zóna 1
Chodník vedúci od detského ihriska pri Nejedlého 49 po Nejedlého 1, vedúci medzi
objektmi policajnej stanice, zdravotným strediskom, ubytovňou a bytovými domami
Pešia zóna 2
Chodník vedúci medzi parkoviskom a Bošániho 19 poza pizzeriu, podlubím domu
služieb, vedľa obradnej siene s ukončením pred ulicou Harmincova, Pešia zóna 3
Hanulova ulica od Academia Istropolitana po SAZP,
Hanulova ulica od Inštitútu verejného vzdelávania po Okresné riaditeľstvo policajného
zboru
Chodník vedúci od zastávky Švantnerova popri Harmony, MŠ Švantnerova, ZŠ
Sokolíkova, s vyústením na Sokolíkovu,
Chodník vedúci od Švantnerovej 13 pomedzi ZŠ Sokolíkova a Harmony s vyústením
do predchádzajúceho chodníka,
Chodník vedúci od zastávky J. Alexyho medzi bytovými domami na Galbavého ulici a
zeleným pruhom priliehajúcim k ulici Sch. Trnavského s vyústením na Švantnerovu,
Chodník pozdlž ulice Saratovská od zastávky autobusu Drobného ul. (v smere do
mesta) vedúci vedľa Okresného súdu BA IV, bývalého objektu Slovenskej pošty, vedľa
predajne LIDL s vyústením na ulicu Pod záhradami.

b) Okolie základných škôl, materských škôl
Okolím sa myslí obvodový chodník /cesta/ na dotyku oplotenia okolo celého areálu.
1. Základná škola Nejedlého
2. Základná škola Bilíkova
3. Základná škola Beňovského
4. Základná škola Sokolíkova
5. Základná škola Pri kríži
6. Britská škola Pekníkova
7. Britská škola J. Valašťana Dolinského 1 v celom úseku od Koprivnickej po Vendelínsku,
8. Materská škola Sekurisova
9. Materská škola Ušiakova
10. Materská škola Damborského
11. Materská škola Švantnerova,
12. Materská škola Galbavého
13. Materská škola Ožvoldíkova
14. Materská škola Pri kríži
15.Materská škola Cabanova
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16 bývalá MŠ Pekníková celý prístup k MŠ
c) parky
1. Kostol Svätého ducha – trávnatý priestor vymedzený chodníkmi okolo kostola
a parkoviskom vrátane, ako i priľahlé chodníky
2. Kostol sv. Kozmu a Damiána časť priliehajúca k hlavnému vstupu a schodisko vedúce od
ulice K horánskej studni ku kostolu.
3. Areál kaplnky Ružencovej Panny Márie, vrátane trávnatej plochy medzi ul. Brižitská a
Jaskyňou zjavenia
4. Park Družby od vstupov z Beňovského, Nemčíkovej, Bullovej a zo strany športového
areálu, vymedzený priečelím Základnej školy Beňovského, chodníkom pozdlž športového
areálu a záhrad, chodníkom pozdž ulice Beňovského a parkovísk, schodami z Nemčíkovej ul,
a parkoviskom za domom Damborského 2
5. Pred Domom kultúry Dúbravka spevnené plochy aj trávniky
d) Nákupné strediská
1. Dom služieb Sch. Trnavského vymedzený priľahlými spevnenými plochami
2. Objekt Tesco Sch. Trnavského, spevnená plocha pred objektom a trávnatou plochou
3. Nákupné stredisko Saratov vymedzené priľahlými spevnenými plochami.

Navrhované nariadenie bolo zaslané na pripomienkovanie oddeleniam Miestneho úradu
a komisiám MZ životného prostredia, bezpečnosti a poriadku ,
legislatívno právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom a komisii ekonomickej.
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Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
č. ....../2015
zo dňa 5.5.2015,
o niektorých podmienkach držania psov
na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Čl. I
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka podľa § 6 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o
Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších prepisov, § 3
ods. 6, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa bližšie
upravujú niektoré podmienky držania psov a v súlade s čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 10, sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)
a) ustanovuje podrobnosti o vodení psa ,
b) vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný
c) vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
d) ustanovuje spôsob označovania miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a miesta, kde je
vstup so psom zakázaný,
e) ustanovuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) verejným priestranstvom verejne vopred neurčenému okruhu osôb prístupné pozemky na
území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka (ďalej len „mestskej časti“), ktorými sú ulice,
cesty, chodníky, zástavky verejnej hromadnej dopravy, námestia, podchody, nadchody,
priechody, schody, trhoviská, parkoviská, parky a verejná zeleň, detské ihriská, pieskoviská
a les slúžiaci na rekreáciu,
b) detským ihriskom areál s pieskoviskom a hracími prvkami vymedzený oplotením, alebo
časť verejného priestranstva do vzdialenosti 5m všetkými smermi od pieskoviska, hracích
alebo fitnes prvkov pre deti a mládež , asfaltového ihriska a od k nim priľahlých lavičiek.
c) obojkom psa pás zapnutý na krku psa spravidla slúžiaci na pripnutie vôdzky psa,
d) vhodným obalom na odstraňovanie psích výkalov plastové alebo papierové vrecko,
e) kontajnerom vyhradeným na zhromažďovanie psích výkalov zelený kontajner,
f) evidenčnou známkou evidenčná známka psa vydaná držiteľovi psa podľa § 3ods.5 zák. č.
282/2002 Z.z.
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g)

znečisťovaním verejných priestranstiev neodstránenie výkalov psa z verejného
priestranstva
h) volným 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,
i) nebezpečným psom je pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
j) miestami určenými na voľný pohyb psa sú miesta, kde nie je voľný pohyb psov zakázaný.
§3
Úhrada za náhradnú evidenčnú známku
(1) Úhrada za náhradnú známku je 2,00 Eur. Držiteľ psa ju uhradí pri jej prevzatí.
§4
Vodenie psa
(1) Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru musí pri kontrole dodržiavania tohto
nariadenia namieste preukázať jeho totožnosť evidenčnou známkou.
(2) Na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, musí byť pes vedený na vôdzke
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
(3) Pri voľnom pohybe psa musí mať pes nasadený náhubok.
(4) Nebezpečný pes musí byť na vôdzke aj na miestach, kde nie je voľný pohyb psov
zakázaný.
(5) Pes nesmie byť na verejnom priestranstve nechaný bez dohľadu, okrem prípadu, keď
je priviazaný a má nasadený náhubok. Nebezpečný pes nesmie byť ponechaný bez
dohľadu vôbec.
(6) Voľný pohyb psov bez náhubkov je povolený len v označených oplotených areáloch
určených mestskou časťou.

§5
Zákaz vstupu so psom
(1) Vstup so psom na území mestskej časti je zakázaný:
a) do detských ihrísk alebo pieskovísk,
b) do areálu kúpaliska,
c) do oplotených areálov školských a predškolských zariadení,
d) do športovísk a štadiónov prístupných verejnosti,
e) do cintorínov,
f) na trhoviská, tovarové burzy
g) do areálu parku Park Pekníkova a Pri Horánskej studni.
i) do zdravotníckych zariadení a ich areálov, detských domovov a domovov dôchodcov
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len ak budú označené zákazom vstupu podľa prílohy č. 3.

(2) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov, ktoré sprevádzajú zdravotne
postihnuté osoby.
(3) Vyobrazenie označenie miesta, na ktoré je vstup so psom podľa odseku 1 zakázaný, je
uvedené v prílohe č. 3.

§6
Miesta, kde sa zakazuje voľný pohyb psa
Na území mestskej časti sú vymedzené miesta, kde je volný pohyb psa zakázaný.Sú to
všetky vyznačené verejné priestranstvá označené vodorovným nápisom „Voľný pohyb psa
zakázaný.“ Starosta mestskej časti je splnomocnený upraviť režim voľného pohybu psa v
danej lokalite podľa konkrétnej situácie.

§7
Podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva
(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, ten, kto psa vedie je povinný odstrániť
výkaly pomocou vhodného obalu. Obal je umiestnený na kontajneri vyhradenom na
zhromažďovanie psích výkalov. Ak takýto obal nie je, môže ten, kto psa vedie odstrániť
výkaly aj pomocou iného vhodného obalu. Ten kto psa vedie obal s výkalmi po jeho
uzavretí vhodí do kontajnera vyhradeného na zhromažďovanie psích výkalov.
(2) Ak ten kto psa vedie, povinnosť podľa odseku 1 nesplní, odstránenie výkalov zabezpečí
mestská časť. Náhradu nákladov mestskej časti spojených s odstránením výkalov znáša
ten, kto psa vedie.
(3) Priestupky podľa zákona 282/2002 Z. z., prejednáva obec a v blokovom konaní mestská
polícia a orgán Policajného zboru.

––––––––––––––––––––1) § 3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2) § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z..
3) § 3 ods. 4 zákona č. 282/2002 Z.z..
6) § 2 písm. c zákona č. 282/2002 Z.z..
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§8
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti. Vzor poverenia je
uvedený v prílohe č. 4.
§9
Prechodné ustanovenia
(1) Evidenciu psov vedenú úradom do účinnosti tohto nariadenia
nariadením do 30.apríla 2015.

úrad zosúladí s týmto

(2) Označenie miesta, kde je voľný pohyb psa povolený a miesta, kde je vstup so psom
zakázaný ( ďalej len „označenie“) používané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia sa zosúladí s označením podľa tohto nariadenia do 30 mája 2015.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 2/2010
zo dňa 29.6.2010, o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava Dúbravka.
Čl. II

Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 25.5.2015.
Prílohy :
Číslo 1 - Opis známky
Číslo 2 – Označenie nebezpečného psa
Číslo 3 – Vzor „ Zákaz vstupu so psom „
Číslo 4 – Vzor tlačiva „ Poverenia na kontrolu „

RNDr. Martin Zaťovič
Starosta
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Príloha č. 1
k VZN č.../2015

Opis známky
Evidenčná známka psa (ďalej len „známka“) je žltej farby, z plastu, okrúhla s priemerom 30
mm. Hrúbka známky je 1 mm. Na líci známky je po jej obvode nápis „ MČ Bratislava –
Dúbravka“ pod uškom na zavesenie známky je evidenčné číslo psa a v strede je vyobrazený
pes. Rub známky je nepopísaný.

Príloha číslo 2
k VZN č.../2015
Označenie nebezpečného psa
Evidenčná známka psa (ďalej len „známka“) je na líci červenej farby, z plastu, okrúhla
s priemerom 30 mm. Hrúbka známky je 1 mm. Na líci známky je po jej obvode nápis
„Nebezpečný pes MČ Bratislava – Dúbravka“ v strede s veľkým výkričníkom pod ktorým je
evidenčné číslo. Rub je biely.
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Príloha číslo 3
k VZN č. .../2015
Vzor „Zákaz vstupu so psom“

Príloha číslo 4

Vzor tlačiva „Poverenie na kontrolu“
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Poverenie
zamestnanca Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
Podľa ustanovenia § 6) všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
č. /2015 poverujem .............................................. zamestnanca Miestneho úradu Mestskej
časti Bratislava – Dúbravka vykonaním kontroly dodržiavania všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
č. /2015, ktorým sa bližšie upravujú
niektoré podmienky držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

( pečiatka mestskej časti)

RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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