Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
č. 6/2017
zo dňa 27. júna 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 § 3 ods. 6, § 5, §
6 ods. 3 zákona č. 282/2012 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov a podľa čl. 44 ods. 2 písm. d) a f) Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej len
„nariadenie“) v rozsahu stanovenom zákonom č. 282/2012 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje:
a) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
b) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
c) podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
d) stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa, v prípade jej odcudzenia,
zničenia alebo straty.
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a
osobitných predpisov.2
(4) Miestnu daň za psa upravuje osobitný predpis.3
(5) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky bežne verejne
prístupné miesta, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine ľudí na území mestskej
časti Bratislava Karlova – Ves (ďalej len „mestská časť“), ktoré slúžia na verejné užívanie,
ktorými sú ulica, námestie, trhové miesto, chodník, cesta, parkovisko, nábrežie, most, priechod,
podchod, nadchod, schody, plocha verejnej zelene, trávnatá plocha, park, detské ihriská, rekreačný
les a lesopark, s rešpektovaním obmedzení stanovených osobitnými právnymi predpismi

1

Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov
2
Napr. zákon č. 39/2007 Z. z. veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
3
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov

§2
Miesta, kde sa zakazuje voľný pohyb psa
Na území mestskej časti sa zakazuje voľný psa na verejných priestranstvách viditeľne označených
vodorovným nápisom alebo informačnou tabuľou „Zákaz voľného pohybu psa“ alebo
piktogramom označujúcim zákaz voľného pohybu psa.
§3
Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom
(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.
(2) Sprevádzanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je na sprevádzanie so
psom so špeciálnym výcvikom odkázaná upravuje zákon.
§4
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný bezodkladne
odstrániť a uložiť výkaly psa:
a) na miestach, kde sa nachádzajú špeciálne nádoby, do nádob na psie exkrementy,
b) na ostatných miestach do nádob na komunálny odpad.
(2) Zberné nádoby na psie exkrementy sú viditeľne označené obrázkom psa.
(3) Vyprázdňovanie nádob na psie exkrementy priebežne zabezpečuje miestny úrad.

§5
Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
(1) Mestská časť vedie evidenciu psov na miestnom úrade. Evidenciu psov upravuje zákon.
(2) Držiteľ psa dostane pri zapísaní psa do evidencie bezplatne evidenčnú známku psa.
2

(3) Ak požiada držiteľ psa zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky, v prípade
odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa, mestská časť mu vydá náhradnú
evidenčnú známku za úhradu. Výška úhrady sa ustanovuje v sume 3 EUR.

§6
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti zaradení na miestnom úrade.

§ 7
Spoločné ustanovenia
(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
poruší toto nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.4
(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť posúdené ako priestupok podľa
osobitného predpisu.5

§ 8
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 3/2004 zo
dňa 11. 5. 2004 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves.
(2) Toto nariadenie bolo schválené dňa 27. júna uznesením miestneho zastupiteľstva č.
322/2017/B.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 8. 2017.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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§ 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov
5
§ 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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