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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade s § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, a        § 5 
ods. 1 a 2, § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom (ďalej len 
„nariadenie“). 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

 
1. Nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, 

ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.  
2.  Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom  psa alebo 

psa vedie, okrem výnimiek ustanovených v osobitnom predpise1.  
3. Nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.2 
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1.  Pre účely tohto nariadenia sa rozumie : 

a) miestom pre voľný pohyb psa časť verejného priestranstva, vymedzená týmto 
nariadením a označená nápisom "Zóna voľného pohybu psov", kde je dovolené vodiť 
psa bez vôdzky (vodítka), 

b) osobou spôsobilou na právne úkony osoba, ktorá má spôsobilosť vlastnými právnymi 
úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. 

 
§3 

Evidencia psov 
 
1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ustanovením 

§ 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov.  
2. Evidenciu a vydávanie známok vedie mesto Žiar nad Hronom.  
3. Výška poplatku za psa je stanovená osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta 

Žiar nad Hronom3.  
4. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá mesto Žiar nad 

Hronom držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 €.  
 

§ 4 
Podrobnosti o vodení psov 

 
1. Základné pravidlá vodenia psov sú upravené v osobitnom predpise.4 
2. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, na požiadanie kontrolného subjektu preukazuje 

totožnosť psa pridelenou evidenčnou známkou.      
3. Držiteľ psa je povinný urobiť potrebné opatrenia na zabránenie úteku psa z chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov. 
 

                                                           
1
 Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

2
 Napríklad zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. 

o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z.z. o 
Železničnej 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 stráži. 

3
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom o miestnych daniach 

4
 § 4 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 

Z. z.. 



§ 5 
Zákaz voľného pohybu psa 

 
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na území mesta Žiar nad Hronom a jeho mestských častí, 

ktoré sú viditeľne označené nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“. 
2. Miesta, verejné priestranstvá, medziblokové priestory, ohraničené ulicami, kde je 

zakázaný voľný pohyb psa, sú vymedzené týmto nariadením v prílohe č. 1 (názvy ulíc 
v meste Žiar nad Hronom a zoznam mestských častí) 

3. Miesta, verejné priestranstvá, medziblokové priestory a ulice vymedzené podľa odseku 2 
musia byť viditeľne označené značkou v prílohe č. 2:  

 
§ 6 

Zákaz vstupu so psom 
 

1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach: 
a) do objektov verejnej správy, predškolských, školských, zdravotníckych, športových,  

kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 
b) do priestoru verejných športovísk, detských ihrísk, pieskovísk, kúpalísk, fontán, 

brodísk; 
c) do oddychových, piknikových zón v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;  
d) do cintorínov, na pietne miesta;  
e) na ďalšie miesta opatrené viditeľným označením  "Vstup so psom zakázaný". 

2. Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené, značkou v prílohe č. 3. 
 

§ 7 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
1. Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje osobitný zákon5.  
2. Každý, kto vedie psa, je povinný dbať o to, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, 

poškodzovaniu zelene (ohryzom častí 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 odstraňovanie psích výkalov sú určené  zberné nádoby označené symbolom „koše na 
psie výkaly“.  
 

§ 8 
Kontrola 

  
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia zabezpečuje Mestská polícia Žiar nad 

Hronom, hlavný kontrolór mesta a poverení pracovníci  mesta. 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych 

predpisov. 
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

č. 6/2016 zo dňa 29.09.2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.  

 
 

Mgr. Peter Antal  
   primátor v. r. 

                                                           
5
 § 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 

Z. z.. 



Príloha číslo 1 k VZN č. 6/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom. 
 

Názvy ulíc v meste Žiar nad Hronom a zoznam mestských častí, kde je voľný pohyb psa zakázaný. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoznam ulíc v meste Žiar nad Hronom  
 

Mestská časť 

1 A. Dubčeka 
 

Žiar nad Hronom 

2 A. Hlinku 
 

Žiar nad Hronom 

3 A. Kmeťa 
 

Žiar nad Hronom 

4 A. Štefanku 
 

Žiar nad Hronom 

5 Bernolákova 
 

Žiar nad Hronom 

6 Cyrila a Metoda 
 

Žiar nad Hronom 

7 Dr. Jánského 
 

Žiar nad Hronom 

8 Družstevná 
 

Žiar nad Hronom 

9 Dukelských hrdinov 
 

Žiar nad Hronom 

10 Hurbanova 
 

Žiar nad Hronom 

11 Hutníkov 
 

Žiar nad Hronom 

12 Hviezdoslavova 
 

Žiar nad Hronom 

13 J. Hollého 
 

Žiar nad Hronom 

14 J. Kollára 
 

Žiar nad Hronom 

15 J. Kráľa 
 

Žiar nad Hronom 

16 J. Považana  Žiar nad Hronom 

17 Jesenského 
 

Žiar nad Hronom 

18 Jilemnického 
 

Žiar nad Hronom 

19 Jiráskova 
 

Žiar nad Hronom 

20 Komenského 
 

Žiar nad Hronom 

21 Krížna 
 

Žiar nad Hronom 

22 Kukučínova 
 

Žiar nad Hronom 

23 Kutinky 
 

Žiar nad Hronom 

24 Lúčna 
 

Žiar nad Hronom 

25 M. Benku 
 

Žiar nad Hronom 

26 M. Chrásteka 
 

Žiar nad Hronom 

27 M. R. Štefánika 
 

Žiar nad Hronom 

28 Medzi vodami 
 

Žiar nad Hronom 

29 Na Vartičke 
 

Žiar nad Hronom 

30 Nám. Matice slovenskej 
 

Žiar nad Hronom 

31 Novomeského 
 

Žiar nad Hronom 

32 Opatovská 
 

Žiar nad Hronom 

33 Partizánska 
 

Žiar nad Hronom 

34 Pod Donátom 
 

Žiar nad Hronom 

35 Pod háj 
 

Žiar nad Hronom 

36 Pod vršky 
 

Žiar nad Hronom 

37 Priemyselná 
 

Žiar nad Hronom 

38 Rázusova 
 

Žiar nad Hronom 

39 Rudenkova 
 

Žiar nad Hronom 

40 Š. Moysesa 
 

Žiar nad Hronom 

41 Š. Pártošovej 
 

Žiar nad Hronom 

42 Š. Petruša 
 

Žiar nad Hronom 

43 Šášovské Podhradie 
 

Šášovské Podhradie 

44 Sládkovičova 
 

Žiar nad Hronom 

45 SNP 
 

Žiar nad Hronom 

46 Šoltésovej 
 

Žiar nad Hronom 

47 Štúrova 
 

Žiar nad Hronom 

48 Svätokrížske námestie 
 

Žiar nad Hronom 

49 Svitavská 
 

Žiar nad Hronom 

50 Tajovského 
 

Žiar nad Hronom 

51 Vansovej 
 

Žiar nad Hronom 

52 Záhradná 
 

Žiar nad Hronom 



Príloha číslo 2 k VZN č. 6/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom. 
 

 



Príloha číslo 3 k VZN č. 6/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom. 
 

 



 
 
 

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom: 
od: 09.09.2016 
do: 26.09.2016 
    

2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom : 
od: 03.10.2016        
do: xx.xx.2016      

 


