Schválené dňa: 19.04.2018
Vyvesené dňa : 26.04.2018
Účinné dňa: 12.05.2015

Všeobecne záväzné nariadene č. 1/2018
o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice- Krásna
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Krásna na svojom zasadnutí dňa 19.04.2018 v zmysle zákona
č. 479/2010 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov Štatútu mesta Košice v platnom znení uznesením č.467 schválilo znenie
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice- Krásna
(ďalej len „VZN č. 1/2018“):
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti fyzických a
právnických osôb pri chove, držaní a ochrane psov (a to aj len prechodne) na území Mestskej časti
Košice- Krásna. VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov) 1.
§2
Vymedzenie pojmov
1.
Na účely tohoto VZN zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 2,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany 3
d) poľovný,
e) ovčiarsky
f) so špeciálnym výcvikom 4,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.
2.
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 núdzi5.
3.
Voľným pohybom psa je pohyb 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.
4.
Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy prístupné každému bez
obmedzenia.
§3
Podmienky chovu psov
1.
Každý, kto chová psa, je povinný zabezpečiť umiestnenie a starostlivosť v primeraných
podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etnologickým potrebám s ohľadom na druh
stupeň jeho vývoja a zdravotný stav, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne
nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie
jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania a dodržiavať veterinárne
predpisy o chove, zabezpečovať pravidelne povinné očkovanie a pri ochorení psa zabezpečiť
veterinárne ošetrenie tak, aby chovom psa neboli narušované vzťahy medzi občanmi,
predovšetkým susedia nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní, hlukom, pachom,
odpadmi, pes nesmie ohroziť susedov, alebo okoloidúcich občanov cez plot6.
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§4
Evidencia psov
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii
psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní

1 napr. zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, 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, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákon č. 652/2004 Z.
z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
255/1994 Z. z. o poľnej stráži (v znení neskorších predpisov).
2 zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
3 zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5

§24 a 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

6

§ 27 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
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od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
Evidenciu vedie Mestská časť Košice- Krásna (ďalej len „ mestská časť“), resp. poverený
zamestnanec v kancelárii prvého kontaktu.
Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa..
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný oznámiť
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja mestskej časti.
Mestská časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mestskej častice, kde je pes
evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa. Cena známky je 2,- EUR.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestskej
časti, kde je pes evidovaný. Mestská časť je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú
známku. Cena za náhradnú známku je 3,50,- EUR.
§5
Vodenie psa
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.
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.
Za psa zodpovedá vždy držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad.
Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na
vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí
byt' primeraná psovi a situácií tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom:
a)
v prepravnom boxe,
b)
na vôdzke s náhubkom ( okrem vodiaceho psa).
Držiteľ 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 držiteľa psa. Súčasne je povinný
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Vstup so psom je zakázaný:
b) na miesta označené oznamovacou tabuľou „ zákaz vodiť psov ", alebo piktogramom.
Zakazuje sa:
a) opustiť psa na verejnom priestranstve,
b) uviazať psa na verejnom priestranstve.
Voľný pohyb psa je povolený:
a) na pozemku chovateľa (držiteľa), pokiaľ je bezpečne ohradený tak, aby bolo zabránené
unikaniu psa,
b) na voľných plochách extravilánu mestskej časti, pričom na poľnohospodársky obrábaných
plochách len po zbere úrody.
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§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejne priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie alebo má nad ním dohľad
povinný výkaly bezprostredne odstrániť ich vhodením do smetnej nádoby na komunálny odpad.
Osoba ktorá psa vedie alebo má nad ním dohľad, je povinná pri kontrole tohto VZN preukázať,
že má pri sebe sáčok, alebo inú pomôcku na likvidáciu výkalov.
§7
Odchyt psov
Mestská časť Je povinná zabezpečiť odchyt túlavých psov na území mestskej časti.
Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať
iba odborne spôsobilé osoby7.
§8
Priestupky
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi mestskej časti, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 a 2 VZN,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za
priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch8.
Výnos pokút je príjmom rozpočtu mestskej časti, okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi.
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti
Košice- Krásna, dňa 19.04.2018 a schválené uznesením č. 467.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti
Košice- Krásna, stráca účinnosť VZN č. 2/2012 o podmienkach držania psov v Mestskej časti
Košice- Krásna.
§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
JUDr. Marek Kažimír
starosta

7
8

§ 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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