
 

 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(7. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 34. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 24.04.2018 

 
 
 
 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Karlova 
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Predkladateľ:  Spracovateľ 
Mgr. Michal Drotován  Mgr. Martina Bendíková   
prednosta referát právny 
                 
 
 
 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade 10.04.2018 miestna rada prerokovala materiál a odporúča 
 predložiť do miestneho zastupiteľstva 

        
 v komisii RPHSR   09.04.2018 
- v komisii ŽP    03.04.2018 

 
  
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Návrh VZN 
Stanoviská komisií 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
 

Schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. xx/2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 
6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves 

 



3 
 

Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) má v súčasnosti 
platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania 
psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „VZN“), na prijatie ktorého 
bola splnomocnená zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o podmienkach držania psov“). 
Ustanovenie § 5 zákona a o podmienkach držania psov splnomocňuje obec vymedziť 
všeobecne záväzným nariadením miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a/alebo vstup so 
psom zakázaný, pričom tieto miesta musia byť viditeľne označené. Mestská časť toto svoje 
oprávnenie v ustanovení § 3 VZN upravila nasledovne:  
„(1) Na území mestskej časti sa zakazuje vstup so psom na nasledovné verejné priestranstvá 
a verejne prístupné miesta alebo priestory viditeľne označené vodorovným nápisom alebo 
informačnou tabuľou „Vstup so psom zakázaný“ alebo piktogramom označujúcim zákaz 
vstupu so psom:  

a) detské ihriská a pieskoviská,  
b) areály predškolských a školských zariadení,  
c) areály športovísk a štadiónov,  
d) cintoríny,  
e) verejne prístupné budovy vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, okrem 

prípadov, ak prevádzkový poriadok alebo iný interný predpis vlastníka alebo správcu 
nehnuteľnosti vstup so psom dovoľuje,  

f) zariadenia verejného stravovania vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, okrem 
prípadov, ak prevádzkový poriadok alebo interný predpis vlastníka alebo správcu 
nehnuteľnosti vstup so psom dovoľuje.“ 
Právne oddelenie mestskej časti v rámci výkonu svojich povinností v súčinnosti 

s mestskou políciou prišlo na to, že ustanovenie § 3 VZN je v rozpore s ustanovením § 5 
zákona o podmienkach držania psov nakoľko § 5 tohto zákona znie:  
„(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je 
 a) voľný pohyb psa zakázaný,  
b) vstup so psom zakázaný.  
(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.“.  
 

Súčasné vymedzenie miest, kde sa zakazuje vstup so psom v zmysle VZN prekračuje 
vecný rozsah a rámec normotvornej pôsobnosti obce resp. mestskej časti, keďže reguluje 
spoločenské vzťahy a ukladá povinnosti mimo rámca zákonnej úpravy keď ustanovuje že 
vstup so psom je zakázaný na tam vymenované verejné priestranstvá a verejne prípustné 
miesta (bez ohľadu na ich označenie podľa § 5 ods. 2 zákona o podmienkach držania psov).  
Zákonné zmocnenie obce (mestskej časti) na vymedzenie miest, kde je vstup so psom 
zakázaný, sa môže vzťahovať len na miesta, ktoré sú označené. V praxi pri takto široko a 
neurčito vymedzených miestach je predmetné ustanovenie VZN nevykonateľné, najmä 
pokiaľ ide o miesta vymedzené v písmene e), ktoré je nevykonateľné a neurčité vzhľadom na 
to, že od bežného občana možno len ťažko spravodlivo požadovať, aby vedel rozlíšiť, či sa 
nachádza vo verejne prístupných budovách vo vlastníctve/v správe mestskej časti alebo inej 
súkromnej právnickej alebo fyzickej osoby.  

Keďže však ide o zákaz, ktorý je vynútiteľný (za jeho porušenie je možné uložiť 
sankciu), je potrebné, aby formulácia tohto zákazu bola jednoznačná, zrozumiteľná, určitá 
a nespôsobujúca žiadne pochybnosti. Tieto atribúty uvedená úprava (zákaz) obsiahnutá v § 3 
VZN nespĺňa, naopak vytvára stav právnej neistoty a priestor pre špekulácie. Z tohto dôvodu 
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predkladáme návrh na zmenu predmetného VZN. Navrhuje sa nová právna úprava § 3 VZN 
v znení uvedenom v predkladanom Návrhu všeobecne záväzného nariadenia.  
Navrhovaná právna úprava bude v súlade so zákonom o podmienkach držania psov a bude 
umožňovať flexibilné reagovanie aj na podnety na nové miesta, kde by mal byť zakázaný 
vstup so psom alebo voľný pohyb psov, keďže doplnenie nových miest si nebude vyžadovať 
novelu VZN, ale len vyznačenie týchto miest v teréne. 
 
Bratislava, apríl 2018 
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NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
číslo .../2018 

zo dňa xx. apríla 2018 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rámci samosprávnej 

pôsobnosti v zmysle čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 
27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa 
mení takto: 
 
§ 3 vrátane nadpisu znie:  

„Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom a voľný pohyb psa 
 
(1) Vstup so psom je zakázaný na území mestskej časti na miestach, ktoré sú viditeľne 
označené  

a) vodorovným nápisom „Vstup so psom zakázaný“, 
b) informačnou tabuľou s nápisom „Vstup so psom zakázaný“ alebo 
c) piktogramom označujúcim zákaz vstupu so psom. 

 
(2) Voľný pohyb psa je zakázaný na území mestskej časti na miestach, ktoré sú viditeľne 

označené  
a) vodorovným nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“, 
b) informačnou tabuľou s nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“ alebo 
c) piktogramom označujúcim zákaz voľného pohybu psa. 
 

(3) Sprevádzanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na sprevádzanie 
so psom so špeciálnym výcvikom odkázaná upravuje zákon.“ 

 
Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. mája 2018.  
 
        
         Dana Čahojová 

      starostka 
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32. MiR dňa 10.04.2018 
 

Stanoviská komisií k materiálu Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej 
časti Bratislava- Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na 
území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 09.04.2018: 
Komisia RPHSR dňa 09.04.2018 neprerokovala žiadny bod programu z dôvodu, že komisia 
nebola uznášaniaschopná. 

 

Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 03.04.2018: 
Komisia ŽP  OP a VP berie uvedený materiál na vedomie. 


