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Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu  
 
A l t e r n a t í v a   č. 1  
 

A.  n e v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, Kd 208/13-4 zo dňa 23.08.2013,  proti 
všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003 
z 11.12.2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
A l t e r n a t í v a   č. 2  
 

A.  č i a s t o č n e   v y h o v u j e 
 

protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, Kd 208/13-4 zo dňa 23.08.2013,  proti 
všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003 
z 11.12.2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, a to v nasledovnom: 
 
1.  v y h o v u j e  
 
protestu prokurátora v napadnutej časti § 1 ods. 2,  § 2  písm. a), písm. b), § 3 ods. 1, ods. 2 
a ods. 5 a § 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 6/2003 z 11.12.2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
 
2.   n e v y h o v u j e  
 
protestu prokurátora v napadnutej časti § 2 písm. c) a  § 5 všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003 z 11.12.2003, ktorým sa upravujú 
podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

 
B.  ž i a d a  

 
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré bude v súlade so zákonom. 

 



 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 

Dňa 03.09.2013 bol hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave doručený protest 
prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, Kd 208/13-4,  podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a 
§ 25 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti 
všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003 
z 11.12.2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „nariadenie“). 

V proteste sa uvádza, že jednotlivými ustanoveniami nariadenia bol porušený zákon 
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona 
č. 102/2010 Z. z., a to v nasledovnom:  

1. V ustanovení § 1 ods. 2 nariadenia, nakoľko tu ide o nepresné zadefinovanie subjektu 
vyčleneného z pôsobnosti nariadenia oproti zákonnému vyčleneniu subjektov upravených 
v § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z..  V ustanovení § 1 ods. 2 nariadenia je negatívne 
vyčlenený subjekt, na ktorý  sa toto nariadenie nevzťahuje, a to „držiteľ služobných psov  
používaných  podľa osobitných predpisov“, pričom v § 1  ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z.  
je ustanovené, že „zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa 
osobitných predpisov“. 

2. V ustanoveniach § 2 písm. a), písm. b), § 3 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 nariadenia.  
Prokurátor uvádza, že napadnuté ustanovenia síce neodporujú zákonu č. 282/2002 Z. z., 
avšak sú nadbytočné, keďže ide o prebraté zákonné definície. Podľa jeho názoru 
stanovenie povinností už raz určených priamo v zákone je nad rámec zákonného 
splnomocnenia a teda nie je v súlade so zákonom. Zároveň poukazuje najmä na 
skutočnosť, že nie je prípustné, aby sa do textu všeobecne záväzného nariadenia preberali 
aj tie časti zákonnej úpravy, v ktorých sú zákonom uložené povinností.    

3. V ustanovení § 2 písm. c) nariadenia. Prokurátor napáda pojem verejného priestranstva 
vymedzený v nariadení, nakoľko nie je dostatočne určitý, presný a jasný, a teda je 
v rozpore s princípom právnej istoty, keďže pri interpretácii ustanovení môžu nastať 
pochybnosti.   

4. V ustanoveniach § 4 a 5 nariadenia.  Splnomocňujúce ustanovenie § 4 ods. 5 zákona 
č. 282/2002 Z. z. neobsahuje splnomocnenie na úpravu priestupkov. Podľa názoru 
vyjadreného v proteste porušenie nariadenia je potrebné posudzovať len podľa § 48 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 25 ods. 2 a 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia 
protestu.  Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 



 

A L T E R  N A T Í V A  č. 1 – Nevyhovenie protestu:  

Vyjadrenie k protestu prokurátora k citovaným ustanoveniam:   
 

A. K bodu 1- nepresná definícia subjektu vyčleneného z pôsobnosti nariadenia oproti 
zákonnému vyčleneniu subjektov upravených v § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z. (§ 1 
ods. 2 nariadenia). 

Predmetom úpravy napadnutého nariadenia je bližšia úprava podmienok vodenia psov, to 
znamená, že nariadením je ustanovený spôsob, akým má byť pes vodený na verejnom 
priestranstve, a to konkrétnou osobou, tak aby sa naplnil účel a sa zabránilo útoku psa na iné 
zviera alebo človeka na verejnom priestranstve.  

Keďže nositeľom povinností je osoba - držiteľ psa, ten kto psa vedie alebo vykonáva nad ním 
dozor,  a nie pes, tak pri určení negatívneho vymedzenia pôsobnosti nariadenia sa vychádzalo 
práve z tejto skutočnosti.  

Taktiež máme za to, že takéto vymedzenie subjektu z pôsobnosti nariadenia (konkrétny 
držiteľ služobného psa) je reštriktívne, takže takáto úprava nie je nad rámec zákona.  

 
B. K bodu 2- ustanovenia § 2 písm. a), písm. b), § 3 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 nariadenia.   

Nakoľko v napadnutých ustanoveniach ide o prebratý zákonný text, podľa vyjadrenia 
prokurátora samotné ustanovenia nie sú v rozpore so zákonom,  ale sú nadbytočné. Prokurátor 
vyslovil názor, že hlavné mesto sa však vystavuje riziku, že v prípade zmeny zákonnej úpravy 
sa takto prijaté všeobecne záväzné nariadenia, bez náležitej zmeny dostane do rozporu so 
zákonom.  

Všeobecne v prípade rozporu zákona a všeobecne záväzného nariadenia, teda podzákonnej 
normy platí zásada „lex superior derogat legi inferiori“ to znamená, že zákonná úprava má 
prednosť pred podzákonnou. Toto riešenie uvádza prokurátor aj v proteste, takže si sám 
odpovedá na otázku konfliktu noriem vyššej a nižšej právnej sily. 

V tejto súvislosti podotýkame, že v prípade zmeny zákonnej úpravy, ktorá vymedzuje rozsah 
úpravy nariadenia, bez náležitej zmeny nariadenia, sa nariadenie taktiež dostane do rozporu so 
zákonnou úpravou, a platí tá istá zásada.  

Zároveň prokurátor argumentuje aj tým, že v prípade duplicity môže byť problematické určiť, 
podľa akej právnej úpravy je nutné postupovať pri postihu za porušenie uložených povinností. 

Keďže samotné nariadenie je účinné od 1. januára 2004, možno konštatovať, že počas 
účinnosti nariadenia sa problém „duplicity“ pri postihu porušenia povinností zákona 
a nariadenia nevyskytuje, a to aj vzhľadom na to, že každý priestupok uvedený v § 4 
nariadenia odkazuje na príslušné ustanovenia zákona platného v čase prijatia nariadenia, a to 
na § 7 ods. 1 písm. b) a odsek 3 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z. (poznámka pod čiarou č. 3) 
a § 7 ods. 2 písm. b) a odsek 3 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z. (poznámka pod čiarou č. 4).   

Je síce pravdou, že zákon č. 282/2002 Z. z.  bol novelizovaný zákonom č. 102/2010 Z. z. , a 
táto novela sa dotýkala aj zmeny poznámky pod čiarou k odkazu 3, a to tak, že by mala 
odkazovať na ustanovenie § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ale použitím zásady 



„lex superior derogat legi inferiori“ a zásady „lex posterior derogat legi priori“, je zrejmé, 
že je potrebné pri aplikácií predpisov použiť platné ustanovenie zákona.  

Podľa nášho názoru poznámka pod čiarou k príslušným odkazom nie je súčasťou právneho 
predpisu, má  len informatívny charakter, a nie normotvorný, a preto nie je potrebné v prípade 
nahradenia zákona iným zákonom, vykonať novelu nariadenia. Z toho dôvodu v prípade 
prijatia zákona č. 102/2010 Z. z., nebola vykonaná zmena napadnutého nariadenia. 
 

C. K bodu 3- nepresný a nejasný pojem verejného priestranstva (§ 2 písm. c) 
nariadenia). 

Prokurátor v proteste uvádza, že pojem verejného priestranstva vymedzený v nariadení  nie je 
dostatočne určitý, presný a jasný, a teda je v rozpore s princípom právnej istoty, keďže pri 
jeho interpretácii môžu nastať pochybnosti.   

Podľa § 2 písm. c) nariadenia „verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné 
pozemky na území hlavného mesta okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a 
právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia v správe; okrem 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta; verejným priestranstvom sú najmä miestne 
komunikácie (ulica, námestia, cesta, chodník, schody, parkovisko) mosty, priechody, 
podchody, nadchody, parky, rekreačné lesy, trhoviská“. 

Napadnuté ustanovenie obsahuje jednak pozitívne vymedzenie verejného priestranstva 
s prihliadnutím na jeho použite, tzn. všetky pozemky, ktoré sú prístupné verejnosti a súčasne 
negatívne vymedzuje pozemky, ktoré nie sú verejne prístupne t. j. okrem tých pozemkov, ktoré 
sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 
hospodárenia v správe.  

Vymedzenie za prvou bodkočiarkou „okrem pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta“  je 
potrebné vnímať tak, že ide o pozemky hlavného mesta, ktoré sa zverujú do správy mestským 
častiam alebo rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám hlavného mesta a zároveň sú 
tieto pozemky prístupné verejnosti.  

Za druhou bodkočiarkou sú demonštratívnym výpočtom spresnené priestranstvá, ktoré sú 
prístupné verejnosti, t. j. miestne komunikácie (ulica, námestia, cesta, chodník, schody, 
parkovisko) mosty, priechody, podchody, nadchody, parky, rekreačné lesy, trhoviská, a teda 
sa nariadením považujú za verejné priestranstva. 

Z uvedeného dôvodu máme za to, že pojem verejného priestranstva je pre potreby nariadenia 
dostatočne určitý a jasný a je nepochybné, ktoré priestranstvo sa považuje za verejné, a ktoré 
nie. 
 
Vzhľadom na nejasnosť, nepresnosť a neurčitosť ustanovenia, prokurátor v proteste uvádza, 
že porušenie zákazu alebo obmedzenia treba považovať za protiprávne konanie, ktoré je 
sankcionované, musí byť formulované tak, aby o jeho obsahu a význame nemohli vzniknúť 
pochybnosti.  

Kompetencia určiť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný, je 
prenesená čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „štatút“) na mestské časti, ktoré vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach 
konkretizujú tieto priestranstvá, napríklad presným označením ulice. Taktiež právomoc 



prejednávať priestupky podľa § 7 ods. 1 písm. f)  a ods.2 písm. e) zákona č. 282/2002 Z. z., 
t.j. protiprávne konanie za porušenie zákazu vstupu so psom alebo obmedzenia voľného 
pohybu psov, je prenesená čl. 44 ods. 2 písm. g) štatútu na mestské časti.   
 

D. K bodu 4 - úprava sankcií na rámec splnomocňujúceho ustanovenia (§4 a §5 
nariadenia). 

Napadnuté ustanovenie § 4 nariadenia, znie:                  

„§ 4 

Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa 
podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 a 2 nariadenia. Za tento priestupok uloží hlavné mesto 
pokutu do 5 000 Sk.3) 

 (2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným 
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Za tento priestupok uloží hlavné mesto pokutu 
do 5 000 Sk.4) 

(3) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením je priestupkom proti poriadku 
v správe. Za takýto priestupok možno v blokovom konaní aj v priestupkovom konaní uložiť 
pokutu do 1 000 Sk.5) 

(4) Pri ukladaní pokút sa pri určovaní jej výšky prihliada na nebezpečnosť, závažnosť 
a následky takéhoto protiprávneho konania. 

 Poznámky pod čiarou: 

3) § 7 ods. 1 písm. b) a odsek 3 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov. 

4) § 7 ods. 2 písm. b) a odsek 3 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z. 
5) § 46 a 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.“ 

V ustanovení § 4 ods. 1 a 2 nariadenia hlavné mesto prevzalo priestupky zo zákona 
č. 282/2002 Z. z. v znení platnom v čase prijatia nariadenia. Napadnuté ustanovenie obsahuje 
priamo odkaz na ustanovenie zákona, ktoré tieto priestupky upravuje.  

V prípade odseku 1 a 2,  ide o priestupky za porušenie povinnosti podľa zákona č. 282/2002 
Z. z., na prejednávanie ktorých je splnomocnená obec, teda nejde o svojvoľnú úpravu 
priestupku, jeho skutkovej podstaty alebo výšky sankcie, a vôbec z tejto úpravy nevyplýva 
osobitný proces, tak ako je to uvedené v proteste.    

Skutočnosť, že sankcionovanie za porušenie povinností ustanovených týmto nariadením 
podľa  zákona o priestupkoch  je vyjadrená v § 4 ods. 3 nariadenia. Poznámka pod čiarou 
však odkazuje na ustanovenie § 46 zákona o priestupkoch.  

Podľa § 46  zákona o priestupkoch priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných 
povinností než uvedených v § 21 až 45, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok 
miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy 
alebo obcí. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur. 



Podľa názoru prokurátora porušenie nariadenia je potrebné posudzovať len podľa § 48 zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 48 zákona o priestupkoch priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj 
iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok 
miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. 
Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur. 

V proteste sa však neuvádza dôvod „nutnosti použitia ustanovenia § 48 zákona 
o priestupkoch“, ako ani žiadne zdôvodnenie nezákonnosti ustanovenia  § 5 nariadenia.  

Záver:  

Vzhľadom na vyššie uvedené, máme za to, že k porušeniu zákona č. 282/2002 Z. z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. vo 
všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003 
z 11.12.2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy nedošlo.  

O nevyhovení protestu je potrebné informovať prokuratúru.  

 

A L T E R N A T Í VA   č. 2 -   Čiastočné vyhovenie protestu  

Vyjadrenie k protestu prokurátora k citovaným ustanoveniam:   

Napriek tomu, že protest prokurátora nepovažujeme za náležite odôvodnený a  javí sa ako 
neopodstatnený,  je možné ho akceptovať, a to v nasledovných bodoch:  

A. Napadnuté ustanovenie § 1 ods. 2 nariadenia.  

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z. „tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov 
používaných podľa osobitných predpisov. 1)“.  

Podľa § 1 ods. 2 nariadenia:  „toto nariadenie sa nevzťahuje na držiteľa služobných psov 
používaných podľa osobitných predpisov.“. 

Nakoľko tu existuje rozpor medzi zákonným znením a nariadením, je možné tento názor 
prokurátora akceptovať, a vyčleniť z pôsobnosti nariadenia služobných psov, tak ako je to 
uvedené v § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z..   

B. Napadnuté ustanovenia § 2 písm. a), písm. b), § 3 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 
nariadenia.   

Prokurátor napadol nadbytočnosť uvedených ustanovení nariadenia a poukázal na to, že 
hlavné mesto sa vystavuje riziku, že v prípade zmeny zákonnej úpravy, sa prijaté všeobecne 
záväzné nariadenia bez náležitej zmeny, dostane do rozporu so zákonom.  



V prípade stotožnenia sa s názorom prokurátora o nadbytočnosti týchto ustanovení, je možné 
ich vypustiť. Efekt tejto úpravy sa zásadne nedotkne predmetu ani účelu nariadenia, nakoľko 
v tomto prípade, tak ako doteraz, by platila zákonná úprava.  

C. Napadnuté ustanovenie § 4 nariadenia. 

Prokurátor nezákonnosť napadnutého ustanovenia vidí v skutočnosti, že splnomocňujúce 
ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z. neobsahuje splnomocnenie na úpravu 
priestupkov, a teda je nad rámec splnomocnenia citovaného zákona a podľa jeho názoru 
porušenie nariadenia je potrebné posudzovať len podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

V  prípade akceptovania tohto bodu protestu, by sa v nariadení upravilo, že v prípade 
porušenia povinností ustanovených v nariadení sa bude postupovať podľa  zákona 
o priestupkoch, a to bez citácie ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z.   

Efekt tejto úpravy by bol rovnaký ako je v súčasnosti. V prípade, ak by došlo k protiprávnemu 
konaniu, ktoré by nebolo kvalifikované ako protiprávne konanie podľa zákona 
č. 282/2002 Z. z. a takéto konanie by bolo porušením  povinností upravených v nariadení, toto 
konanie by sa posudzovalo podľa zákona o priestupkoch.  

Odporúčame neakceptovať nasledovne napadnuté ustanovenia z nasledovných dôvodov:  

D. Napadnuté ustanovenie § 2 písm. c) nariadenia.  

Pojem verejného priestranstva považujem pre potreby nariadenia je dostatočný a v spojení 
s úpravou všeobecne záväzných nariadení mestských častí je jasný a určitý aj pre prípady 
protiprávneho konania.  

E. Napadnuté ustanovenie § 5 nariadenia. 

Prokurátor neuviedol, v čom vidí rozpor so zákonom, a nakoľko ustanovenie § 5 nariadenia sa 
týka kontroly dodržiavania ustanovení nariadenia, nevidíme opodstatnenie jeho zrušenia,.  

Záver: 

Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov, ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Na základe uvedeného odporúčame vyhovieť protestu prokurátora v napadnutej časti § 1 
ods. 2,  § 2  písm. a), písm. b), § 3 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 a § 4, a keďže ide o rozsiahlu zmenu, 
vypracovať návrh nového všeobecne záväzného nariadenia. 
 
Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bola o proteste 
prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 6/2003  informovaná na rokovaní dňa  12.09.2013.  



 



 



 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 6/2003 
z 11. decembra 2003, 

ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 

 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov ustanovuje: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje bližšie 
podmienky vodenia psov ich držiteľom alebo osobou, ktorá psa vedie alebo nad psom 
vykonáva dohľad na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„hlavné mesto“). 

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

 
§ 2 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia 

a) 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 v krajnej 
núdzi,2) 

b) voľným 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, 

c) verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky na území hlavného 
mesta okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku 
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia v správe; okrem pozemkov vo vlastníctve 
hlavného mesta; verejným priestranstvom sú najmä miestne komunikácie (ulica, 
námestia, cesta, chodník, schody, parkovisko) mosty, priechody, podchody, nadchody, 
parky, rekreačné lesy, trhoviská. 

 

                                                           
1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej 
polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 

2) § 13 a 14 Trestného zákona. 



§ 3 
Vodenie psa 

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, 
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je 
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 
zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes 
mohol spôsobiť. 

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže 
len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 

(3) Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, kde je voľný pohyb psa 
zakázaný, len na vôdzke, uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej 
dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

(4) Psa nie je možné 

a) vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa, 

b) vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo 
zhlukujú ľudia, okrem vodiaceho psa, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť 
zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napríklad bez 
náhubku), 

c) nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb 
psa zakázaný,  

d) ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve. 

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

§ 4 
Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa 
podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 a 2 nariadenia. Za tento priestupok uloží hlavné mesto 
pokutu do 5 000 Sk.3) 

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nezabránil tomu, aby pes útočil alebo 
iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Za tento priestupok uloží hlavné mesto 
pokutu do 5 000 Sk.4) 

(3) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením je priestupkom proti 
poriadku v správe. Za takýto priestupok možno v blokovom konaní aj v priestupkovom 
konaní uložiť pokutu do 1 000 Sk.5) 

                                                           
3) § 7 ods. 1 písm. b) a odsek 3 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov. 
4) § 7 ods. 2 písm. b) a odsek 3 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z. 
5) § 46 a 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



(4) Pri ukladaní pokút sa pri určovaní jej výšky prihliada na nebezpečnosť, závažnosť 
a následky takéhoto protiprávneho konania. 
 

§ 5 
Kontrola 

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia 
hlavného mesta Slovenskej republiky. 

(2) Kontrolu podľa odseku 1 môžu vykonávať na základe osobitného písomného 
poverenia primátora hlavného mesta aj iní zamestnanci hlavného mesta. 
 

§ 6 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004. 
 
 

Ing. Andrej Ďurkovský 
primátor 

 
 


