MESTO RAJEC
Všeobecné záväzné nariadenie č. 45/2002
o niektorých podmienkach držania psov.
Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ust. § 6, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, odst. 3, písm. g) a m) cit. Zák. a v súlade s ust. § 3, 4, 5 a 6
zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákona
o držaní psov) – sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.
§2
Predmet úpravy
1. Toto VZN sa vydá za cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie psov, ako aj súvisiace
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (§ 1
odst. 2 zákona o držaní psov).
§3
Vymedzenie pojmov
a) Chovateľom psa je fyzická alebo právnická osoba (majiteľ alebo držiteľ), ktorá z akýchkoľvek
dôvodov chová psa,
b) majiteľom psa je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa,
c) zvláštnym psom je pes:
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku.
d) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej ochrane alebo v krajnej núdzi,
e) voľným pohybom psa je pohyb psa bez (vodítka) 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 psov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,
ktorá ho vedie.
f) túlavým psom je pes, ktorý sa nachádza mimo domova svojho chovateľa a nie pod jeho priamym
dohľadom,
g) týranie psa je stav, ktorý spôsobuje psovi utrpenie,
h) verejným priestranstvom je plocha v intraviláne mesta určená svojím stavebno-technickým
usporiadaním, prístupná pre občanov (trávnaté porasty, ihriská, parky ...),
i) intravilán mesta je súvislé zastavané územie mesta ohraničené v mapových podkladoch
katastrálneho úradu.
§4
Evidencia psov
1. 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 najneskôr do
30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie Mestský úrad, oddelenie výstavby a životného prostredia (ďalej len Mestský
úrad).
3. 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 psov, v ktorom sa pes na území
mesta 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 krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
najneskôr do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť Mestskému úradu.
5. Mestský úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
známka). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka psa je
neprenosná na iného psa.
6. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil oznámiť Mestskému úradu.
7. Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 100,- Sk.
§5
Podrobnosti o vodení psa

1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§ 4 zákona).
2. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenie na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácií, 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 mohol pes spôsobiť.
3. Na verejných priestranstvách v intraviláne mesta, spoločných priestorov domov a dvorov je
povinný držiteľ psa vodiť psa na vodítku. Nevzťahuje sa to na verejné priestranstvá, ktoré sú
vymedzené ma území mesta pre voľný pohyb psov.
4. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
5. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je plne spôsobilá na právne úkony.
6. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
7. Držiteľ psa a ten kto vedie psa, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol a dokladovať očkovanie psa poškodenej osobe a zabezpečiť jeho
vyšetrenie. 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 krajnej núdzi, oznámiť Mestskému úradu kde je pes evidovaný.
8. Chovateľ alebo držiteľ psa je povinný preukázať svoju totožnosť v prípade požiadavky
kontrolného orgánu v súvislosti s kontrolou chovaného psa, predložiť očkovací preukaz a doklad
o zaplatení poplatku za psa.
§6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom okrem psov
uvedených v § 3,písm. c) bod 1,2,3,6,7.
1. Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný:
Námestie SNP, parky, detské ihriská, športové ihriská, park pred Poliklinikou, na
cintorínoch a v okolí Domu smútku, v areáli školských a predškolských zariadení,
pieskoviská, v okolí bytových domov na sídlisku Sever a sídlisku Juh, futbalový štadión,
v okolí Športovej haly a Kultúrneho domu, v okolí Domova vďaky, v okolí autobusových
zastávok a autobusovej a železničnej stanice, trhovisko.
2. Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
Budova Mestského úradu, Poliklinika mesta Rajec, Školské a predškolské zariadenia,
Ľudová škola umenia, Múzeum, Domov vďaky, Kultúrny dom, cintoríny a Domy smútku.
3. Pohyb psov uvedených v § 3 písm. c) bod 1,2,3,6,7 nie je obmedzený.
§7
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinná výkaly bezprostredne
odstrániť.
2. Mestský úrad umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, vhodné nádoby na
zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Nádoby
budú viditeľne označené patričným symbolom.
3. Majiteľ resp. držiteľ psa zabezpečí, aby pes svojimi výkalmi neznečisťoval verejné priestranstvá
v bezprostrednej blízkosti obytných domov, verejných budov a obchodov a námestie.
§8
Sankcie
Porušenie povinností upravených týmto VZN je priestupkom podľa zákona o priestupkoch č.
372/1990 Zb. v znení noviel.
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5, odst. 2 a 5 tohto
VZN,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) neoznámi odsudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Za priestupok podľa:
a) odseku 2 písm. d) a e) mesto uloží pokutu do 500,- Sk,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) mesto uloží pokutu do 5.000,- Sk.
4. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
5. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon o správnom konaní.
6. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu
do výšky dvojnásobku uvedených v odseku 3.

§9
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na
úradnej tabuli.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na
Mestskom úrade.

V Rajci, dňa 30. októbra 2002
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

Dôvodná správa k návrhu VZN mesta o niektorých podmienkach držania psov a k dodatku č.4 k VZN

č. 16/95 o miestnych poplatkoch
Chov domácich zvierat je všeobecne upravený viacerými predpismi (najmä zákonom
o veterinárnej starostlivosti č. 377/1998 Z .z. v znení zák. č. 70/2000 Z .z. a zák. č. 23/2002 Z. z.,
zákonom o ochrane zvierat č. 115/1995 Z .z. a vyhláškou č. 231/1998 o chove spoločenských zvierat).
Tieto predpisy upravujú aj niektoré podmienky chovu spoločenských zvierat (aj psov) a povinnosti
obcí a miest najmä v oblasti veterinárnej asanácie (odchyt zabehnutých, opustených, túlavých
a uhynutých zvierat).
Nový zákon č. 282/2002 Z. z. upravuje nové podrobnosti, ukladá obciam povinnosti v oblasti
evidencie psov a dáva im nové, konkrétne kompetencie v oblasti evidencie, vodenia psov, vymedzenia
miest kde je voľný pohyb psa zakázaný, alebo kde je zakázaný vstup so psom a znečisťovania
verejných priestranstiev. Vymedzené miesta musia byť označené. Tento zákon bol v Národnej rade SR
schválený 3.4.2002, prezident ho nepodpísal a vrátil ho na opätovné prerokovanie s odporúčaním
viacerých praktických zmien.
Dňa 16.5.2002 schválila NR SR upravený zákon, kde v § 5 sa ukladá obciam vydať všeobecné
záväzné nariadenie a podľa § 8 odst. 1 tohto zákona povinnosť obce do 6 mesiacov od účinnosti tohto
zákona upraviť vedenie evidencie psov. Zákon nadobudol účinnosť 1.7.2002.
Nový zákon neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, v takomto
prípade sa jedná o výkon samosprávnej pôsobnosti (§ 4 odst. 4) zákona o obecnom zriadení. Bude
potrebné zo strany mesta zabezpečiť dobrú informovanosť o všetkých povinnostiach vyplývajúcich zo
zákona o držaní psov, najmä evidencii, o vodení psov, o termínovaných povinnostiach (§ 8 zák.)
a o priestupkoch (§ 7 zákona) napr. zverejnenie v mesačníku Rajčan.
Návrh dodatku č. 4 k VZN mesta č. 16/95 o miestnych poplatkoch upravuje výšku poplatku zo
100,- Sk ročne za jedného psa na 200,- Sk, čo je zdôvodnené tým, že súčasný príjem z poplatkov za
psov na území nášho mesta (cca 30. tis. Sk ročne) nepostačuje pokryť všetky náklady spojené
s čistením ver. Priestranstva spôsobené výkalmi psov ako aj náklady na obstaranie vhodných nádob
a sáčkov na tieto extrementy. Podľa nového zákona mestu vzniknú aj ďalšie náklady spojené
s odchytom túlavých a odbehnutých psov a ich následnou likvidáciou ako aj zabezpečením nových
evidenčných známok pre psov v zmysle platnej úpravy. Ďalej sa predkladajú náklady súvisiace
s označením verejných priestranstiev, kde je voľný pohyb psov zakázaný a pod. Súčasná sadzba
poplatku je v platnosti od r. 1995 a podľa zákona o miestnych poplatkoch je sadzba poplatku najviac
1000,. Sk ročne za jedného psa. Z uvedeného vyplýva potreba zvýšenia sadzby poplatku čím sa
zabezpečí pokrytie nákladov, k čomu v nemalej miere prispejú aj prípadné sankcie za porušenie
ustanovení zákona o podmienkach držania psov na území nášho mesta.

Predkladá: Ing. E. Rybáriková
hl. kontrolór mesta

