MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2003

O podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Ţiar nad Hronom č. : 21/2003
zo dňa : 27. februára 2003

Účinný od dňa : 18. marca 2003

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom č. 1/2003 zo dňa 27.2.2003 o
podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom
Mestské zastupiteľstvo v Ţiari nad Hronom v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov, vydáva pre územie
mesta Ţiar nad Hronom toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) o
podmienkach drţania psov.
§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto nariadenia je podrobnejšia úprava podmienok na drţanie psov na území
mesta Ţiar nad Hronom.
2. Nariadenie sa vzťahuje na kaţdú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je drţiteľom psa alebo
psa vedie, okrem výnimiek ustanovených v osobitnom predpise. 1)
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na sluţobných psov pouţívaných podľa osobitných
predpisov. 2)
§2
Vymedzenie pojmov
1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie :
a) zvláštnym psom je pes :
1. pouţívaný súkromnými bezpečnostnými sluţbami,
2. pouţívaný horskou sluţbou,
3. pouţívaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany,
4. poľovný, ovčiarsky, vodiaci,
5. pouţívaný počas výcviku alebo súťaţe konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku,
b) nebezpečným psom je kaţdý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi,
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovaţuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie,
d) verejné priestranstvá sú miesta, ktoré slúţia všetkým pri všeobecnom uţívaní ako
sú napr. námestia, cesty a miestne komunikácie, ulice, mosty, podchody, nadchody,
chodníky, parkoviská, parky, trhoviská, detské ihriská,
e) miestom pre voľný pohyb psa je časť verejného priestranstva vymedzená týmto
nariadením a označená nápisom " Zóna voľného pohybu psov ", kde je dovolené vodiť
psa bez vôdzky ( vodítka ),
f) osobou spôsobilou na právne úkony sa rozumie osoba, ktorá má spôsobilosť
vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

§3
Evidencia psov
1. Kaţdý drţiteľ psa, ktorý psa drţí na území Slovenskej republiky nepretrţite viac ako 90
dní, je povinný prihlásiť psa do evidencie v meste, kde sa pes v danom roku prevaţne
nachádza a nahlásiť aj prípadnú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa do evidencie
zapisujú, v lehote do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja.
2. Evidenciu psov vedie odbor ţivotného prostredia a dopravy, Mestský úrad v Ţiari nad
Hronom v zmysle § 3 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
drţania psov.
3.Kaţdý pes podliehajúci evidencii musí byť označený evidenčnou známkou, ktorú mu
vydá mestský úrad. Známka je neprenosná na iného psa.
4. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je drţiteľ psa povinný do 14 dní od vtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť Mestskému úradu v Ţiari nad
Hronom. V takomto prípade mu bude za úhradu vydaná náhradná známka.
5. Suma úhrady za náhradnú známku sa určuje vo výške 100,- Sk.
§4
Podrobnosti o vodení psov
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môţe len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v kaţdej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a ţivotnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môţe len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok. Voľný pohyb nebezpečných psov je zakázaný .
3. Drţiteľ zvláštneho psa a ten, kto psa vedie je povinný na verejnom priestranstve tohto
psa viesť na vôdzke okrem prípadov, ak je tento pes pouţívaný za účelom, ktorému slúţi (
vycvičený ).
4. Drţiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe,
ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu drţiteľa psa. Súčasne je
povinný skutočnosť, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde
je pes evidovaný.
5. Za psa vţdy zodpovedá drţiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
6. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu moţno len na vôdzke bezpečne
upevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
7. Drţiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie je povinná dbať, aby pes neobťaţoval občanov,
najmä štekotom, pachom alebo inou činnosťou.
8. Drţiteľ psa je povinný urobiť potrebné opatrenia na zabránenie úteku psa z chovného
priestoru alebo zariadenia na chov.

§5
Vymedzenie miest pohybu psov
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, okrem miest
vymedzených na tento účel v tomto nariadení.
2. Voľný pohyb psa, okrem nebezpečných psov, je moţný iba na miestach
vymedzených týmto nariadením ( orientačný plán tvorí prílohu č. 1 ) a to :
a) parcela č. KN 1793/1 ( plocha na Ul. Sládkovičovej medzi Sociálnou poisťovňou a
nemocnicou s poliklinikou ),
b) parcela č. KN 69/1, KN 280/1 ( plocha na Ul. Š. Moysesa pri radových garáţach ),
c) parcela č. KN 1149/5 ( plocha na Ul. M. Benku - pod Priorom ).
3. Voľný pohyb nebezpečných psov je zakázaný.
4. Vstup so psom, okrem psa sluţobného a vodiaceho je zakázaný do :
a) predškolských a školských zariadení,
b) zdravotníckych a kultúrnych zariadení,
c) priestorov detských ihrísk a pieskovísk, kúpalísk, verejných športovísk a cintorínov,
d) ďalších miest opatrených viditeľným označením " Zákaz vstupu so psom ".
Tento zákaz sa nevzťahuje pre vodiacich a sluţobných psov.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje § 6 zákona č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov.
2. Kaţdý, kto vedie psa je povinný dbať o to, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov,
poškodzovaniu zelene ( ohryzom častí drevín, močením na kmene drevín a pod. ) a
znečisťovaniu verejných priestranstiev.
3.Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
4. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, je nutné výkaly odstraňovať do
recyklovateľných vreciek , ktoré je moţné vhodiť do kontajnerov na komunálny
odpad a smetných košov.
§7
Starostlivosť o psov a podmienky umiestnenia zariadení na chov psov
1. Vlastník alebo drţiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa
osobitného predpisu. 3)
2. Mesto Ţiar nad Hronom podporí zriadenie karanténnej stanice s účinnosťou od
1. septembra 2003.
§8
Kontrola
Kontrolu dodrţiavania ustanovení tohto nariadenia bude zabezpečovať Mestská
polícia Ţiar nad Hronom, hlavný kontrolór mesta a poverení pracovníci mesta.

§9
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţiar nad Hronom o podmienkach
drţania psov na území mesta Ţiar nad Hronom schválilo Mestské zastupiteľstvo v
Ţiari nad Hronom na svojom zasadnutí dňa 27.2.2003 uznesením č. 21/2003
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.3.2003

Mgr. Ivan Černaj
primátor mesta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov.
2) Napríklad zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zboree v znení neskorších
predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráţe, zákon č. 124/1992 Zb. o
Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z.z. o Ţelezničnej polícii v znení neskorších predpisov,
zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č.
238/2001 Z.z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákon NRSR č. 255/1994 Z.z. o
poľnej stráţi.
3) § 16 ods. 6 a § 21 zákon. č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov.

Príloha k VZN č. 1/2003 o podmienkach drţania psov na území mesta Ţiar nad Hronom.

Mesto Žiar nad Hronom
Evidenčný list psa
1. Drţiteľ psa:
a) meno, priezvisko: .....................................................................................................................
trvalé bydlisko: .........................................................................................................................
dátum narodenia: ..................................................................
b) názov firmy: .............................................................................................................................
sídlo: .........................................................................................................................................
identifikačné číslo: ...................................................................................................................
2. Adresa miesta drţania psa: ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Dátum narodenia psa: ..............................................................................................................
4. Dátum, odkedy je pes drţaný: .................................................................................................
5. Popis psa:
a) Evidenčné číslo psa: .................................................................................................................
b) Evidenčné číslo známky: .............................................Vydaná dňa:........................................
c) Plemeno: ..................................................................................................................................
d) Vek: ..........................................................................................................................................
e) Pohlavie: ..................................................................................................................................
f) Výška v cm: ..............................................................................................................................
g) Farba: .......................................................................................................................................
6. Iné skutočnosti: ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V Ţiari nad Hronom, dňa: ..................................................

.....................................

