
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC 
č. 15 /2012 z 13.12.2012  

KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV 
 
 

Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  a ustanovení § 3, § 4, § 5 a § 6 zákona č. 282/2002 Z. 
z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Rajec v znení 
neskorších predpisov   u s t a n o v u j e 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenie 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že zavádza s účinnosťou od 1. 
januára 2013 podmienky držania psov v meste Rajec. 
 

2.    Toto VZN upravuje niektoré podmienky evidencie a vodenie psov ako aj niektoré 
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany 
životných podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov v meste Rajec. 
 

Čl. 2 
Evidencia psov 

 
Držiteľovi psa bude vydaná  za úhradu vo výške 3,50 € náhradná evidenčná známka. 
 

 
Čl. 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. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom 
vykonáva dohľad. 

4. 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 krajnej núdzi oznámiť obci, kde je pes evidovaný,  

5. Vodiť psa možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku či prsnom postroji.  
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej 
situácii. 

6. Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa. 
7. Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve.  



8. Zakázané je nebezpečného psa pustiť voľne, opustiť ho, a to aj po uviazaní. 
9. Kúpanie psa je povolené len vo vodných plochách, kde nie je povolené kúpanie ľudí 

a lov rýb. Vo fontáne, ktorá na  nachádza na Nám. SNP je kúpanie psa zakázané. 
 

Čl. 4 
Vymedzenie zákaz vstupu psov 

 
Vstup so psom je zakázaný: 
 
- na detské ihriská na ulici: Fullova, Mudrochova, Partizánska, Pri Rajčanke, Bystrická,  

Javorová, Lipová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Jánošíkova, 1. mája, Sama 
Chalupku,  

- na pietne miesta - cintoríny (katolícky, evanjelicky, židovský), Dom smútku súp. č. 
1067, Obradný dom súp. č. 333),  

- na športoviskách na ulici: Fullova, Mudrochova, Javorová, Smreková, areál 
futbalového ihriska,  

- do areálu materských škôl na ul. Obrancov mieru a Mudrochova  
- do areálu základných a stredných škôl 
- do budov vo vlastníctve Mesta Rajec, ktoré sú označené piktogramom 

 
 

 
Čl.5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie  neobsahuje osobitnú právnu úpravu platia 
ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov. 

2. Toto VZN ruší platnosť VZN č. 2/2007, ktoré bolo schválené MZ dňa 13.12.2007, 
uzn. č. 120/2007 a Dodatkom č. 1 schváleným MZ dňa 08.12.2011, uzn. č. 154/2011. 

3. Toto VZN o podmienkach držania psov na území mesta Rajec schválilo MZ v Rajci  
dňa 13.12.2012 uzn. č.138/2012 a nadobúda účinnosť od 01.01.2013. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Ján Rybárik   v.r.  
                                                                                                          primátor mesta 

 
 

 
 
 


