Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
č. 8/2015 zo dňa 22.09.2015
o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

Miestne zastupiteľstvo Mestskej častí Bratislava - Podunajské Biskupice na základe ustanovenia § 6
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších, §
15 ods. 2 písm. a) Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, v súlade s č l. 18 ods. 4 písm. a); čl.44 ods. 2 písm. a) b) d) f) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky, ustanoveniami § 3, § 5 a § 6 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov, sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom
nariadení.

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
a) zabezpečenie verejného poriadku,
b) úprava niektorých podmienok držania psov,
c) úprava niektorých podmienok evidencie psov,
d) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, zákaz vstupu so psom,
e) spôsob označovania miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, zákaz vstupu so psom,
f) ustanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev v mestskej časti.

§2
Vym edzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie
a) verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky, ulice, chodníky, detské ihriská,
námestia, trhoviská, zástavky mestskej, prímestskej hromadnej verejnej dopravy,
parkoviská na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, okrem tých
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb,
b) vhodným obalom na odstraňovanie psích exkrementov sú plastové alebo papierové vrecká,
c) kontajnerom na zhromažďovanie psích exkrementov je kontajner označený piktogramom
psa (obrázkom psa), resp. kôš na komunálny odpad
d) znečisťovaním verejného priestranstva1),
e) pravosť údajov na evidenčnej známke je možné overiť na Miestnom úrade mestskej časti
Bratislava - Podunajskí Biskupice.

§3
Evidencia psov
(1)

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je v zmysle osobitného predpisu2), povinný
1)
2)

§ 7 ods. 2 písm. f) Zákona 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
§ 3 zákona 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

prihlásiť psa do evidencie v mestskej časti , v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mestskej
časti.
(2) Poplatok za vydanie známky35, ako aj náhradnej známky3) uhradí držiteľ, alebo ten kto psa
vlastní na miestnom úrade.

§4
Zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu so psom

(1) Na územ í M estskej časti B ra tislava p rie stra n stve vo ľn ý pohyb psa zakázaný.
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(2) Na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice je vstup so psom zakázaný na
týchto miestach:
a) - do priestorov školských a predškolských zariadení
do priestorov detských ihrísk alebo pieskovísk
do priestorov Miestneho úradu
do priestorov kultúrnych domov
do priestorov zdravotných stredísk a zariadení
- do priestorov kostola a farského úradu
do cintorínov
do obchodov a pohostinstiev
b) - na plochy verejnej zelene na Biskupickej ulici (od Trojičného nám. po DK
Vesna na Biskupickej ul. č. 1).
na plochu verejnej zelene na ulici Padlých hrdinov (od Trojičného nám. po Dneperskú
ulicu)
(3) Miesta kde je vstup a voľný pohyb psa zakázaný, mestská časť viditeľne označí ako je uvedené
v prílohe č. 1

§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1) A k pes znečistí verejné priestranstvo exkrementami, je ten kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť vhodným obalom na odstraňovanie psích exkrementov.
(2) Obal na odstraňovanie psích exkrem entov je umiestnený v zásobníku na kontajneri
vyhradenom na zhromažďovanie psích exkrementov. Ak takýto obal v zásobníku nie je, ten
kto psa vedie odstráni psie exkrementy pomocou iného vhodného obalu.
(3) Ten kto psa vedie, obal s exkrementami odstráni vhodením do kontajnera vyhradeného na
zhromažďovanie psích exkrementov, alebo do košov na komunály odpad.

3)

VZN Mestskej časti BA - Podunajské Biskupice č.7/2015 o miestnych daniach

§6
Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení
vykonávať:
a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
b) poverení zamestnanci mestskej časti.

§7
Záverečné ustanovenie

(1) toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice č.
8/2015 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Podunajské
Biskupice dňa 22.09. 2015 uznesením č. 88/2014-2018
(2) týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice č. 2/2013 zo dňa 09.04.2013 ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice.

§8
Ú činnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.10.2015

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
starostka

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnené na úradných tabuliach a na
webovej stránke mestskej časti od
d o ..(<.7?;

Prílohv č. 1:
a) Vzor „zákaz voľného pohybu psov“
b) Označenie „voľný pohyb psa zakázaný'
c) Vzor „zákaz vstupu so psom !“

a)

V z o r „zákaz vo ľn é h o pohybu psov" o z n a č e n ý
v ro z m e ro c h 31 cm x 51 cm.

ta b u fo u n a s tĺp ik u

ZÁKAZ VOtNÉHO
POHYBU PSOV
b)

T e x t „vo ľn ý p oh yb psa zakázaný" je bielej fa rb y n a strie k a n ý na sp e vn e n e j ploche
vo fo rm á te 1,40 m x 0,3 m s ve ľko sťo u písm en 0,1 m x 0 ,0 8 m.

c)

V z o r „zákaz v s tu p u so p s o m ľ o z n a č e n ý
v ro z m e ro c h 31 cm x 51 cm .

úm v s tu p u
SO PSOM!
-
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