Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov, § 15 ods. 2 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. a)
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, na základe § 3 ods. 6,
§ 4 ods. 5, § 5 ods. 1a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznieslo dňa
14.3.2017 uznesením č. 169 - 14/03 - 2017 na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice - Západ
č. 1/2017
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti
Košice - Západ
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje niektoré podmienky
evidencie psov, obmedzenia vstupu so psom a zodpovednosť za znečisťovanie verejných
priestranstiev výkalmi psov na území Mestskej časti Košice - Západ (ďalej len „MČ Košice Západ").
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)
1.

§2
Vymedzenie pojmov
1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) čipovaním psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a určenia
totožnosti psa,
b) 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 núdzi,2)
c) verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo užívaní
mestskej časti alebo mesta Košice,
d) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov.3)
§3
Evidencia psov
1. Psa, ktorý podlieha evidencii,4) prihlási jeho držiteľ osobne na Miestnom úrade mestskej
časti Košice - Západ (ďalej len „úrad“) na tlačive prihlášky, ktoré je uvedené v prílohe č. 1,
inak sa dopustí priestupku podľa osobitného zákona.5)
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. 199/2004 Z. z. Colný zákon, zákon č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži .
2) § 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a § 24 ods. 1 Trestného
zákona.
3) §2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z..
4 ) § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z..
5) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z.

2. Úrad overí úplnosť údajov, potvrdí držiteľovi splnenie prihlasovacej povinnosti a vydá mu
bezodplatne evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).
3. Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania na vlastné náklady.
Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.
4. Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je držiteľ povinný do 30 dní od zmeny nahlásiť
na úrad. Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa.
6. Neúplné alebo nepravdivé údaje poskytnuté do evidencie psov sa postihujú ako priestupok
podľa osobitného predpisu.6)
7. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Držiteľ psa sa dopúšťa priestupku podľa
osobitného zákona7) v prípade, že sa nepreukáže evidenčnou známkou psa. Známka je
neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 4 dní odvtedy, čo t ú t o
skutočnosť zistil, oznámiť úradu, inak sa dopustí priestupku. 7)
9. Úrad vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške 3,50 EUR. 8)
§4
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 Miestnemu úradu mestskej časti
Košice – Západ, kde je pes evidovaný. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje ako
priestupok podľa osobitného zákona.9)

6)
7)
8)
9)

§ 46 zákona č. 372/1990 Zb.
§ 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 282/2002 Z. z.
§ 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z
§ 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z.

§5
Obmedzenia vstupu psov
1.Vstup so psom je zakázaný:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

na detské ihriská a pieskoviská,
do vodných plôch,
do areálov školských a predškolských zariadení,
na športoviská a štadióny prístupné verejnosti,
na trhoviská, tovarové burzy a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom,
do areálu a budov zariadenia opatrovateľskej služby, denných centier na Laboreckej ulici č. 2
a všetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených priestorov, okrem prípadov,
keď to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, užívateľa alebo správcu takejto
nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov a psov so špeciálnym
výcvikom.

2. Zákaz vstupu so psom do lokalít uvedených v ods.1 musí byť viditeľne označený značkou
„Zákaz vstupu so psom“, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Označenie značkou podľa
prílohy č. 2 môže byť nahradené piktogramom alebo textom.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný tieto výkaly
bezprostredne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do kontajnera na
zhromažďovanie výkalov označeného piktogramom psa, prípadne do nádoby na komunálny
odpad.
2. MČ Košice - Západ umiestni na plochách, kde je voľný pohyb psa povolený (venčoviská ), príp.
na ďalších miestach, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov. Zoznam a mapa
venčovísk sú prístupné na webovej stránke MČ Košice – Západ www.kosicezapad.sk .
§7
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Košice a poverení
zamestnanci MČ Košice - Západ.
§8
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi MČ Košice - Západ do 30 dní každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
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.

2. 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) nezabránil 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 evidenčnou známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f ) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do výšky 165 eur a
za priestupok podľa ods. 2 písm. d) až f ) možno uložiť pokutu do 65 eur.
4. Priestupky v blokovom konaní prejednáva mestská polícia a orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
platnom znení.
§9
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice
- Západ č. 1/2011, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov na území
mestskej časti Košice - Západ.
2. Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice - Západ dňa
14.3.2017 a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MČ Košice Západ.

Ing. Ján Jakubov
starosta mestskej časti

Vyvesené dňa: 21.03.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa: 4.4.2017

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017

EVIDENCIA PSA

A. Držiteľ psa
Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu :

Charakter budovy (rodinný dom, panelák)

Telefónny kontakt:

Umiestnenie chovného priestoru - ulica

B. Popis psa:
Meno
psa

Číslo evidenčnej
známky

Mesiac a rok
odkedy sa pes drží na
uvedenej adrese

Plemeno
(kríženec)

Rok
narodenia Pohlavie Farba

Tetovanie,
čipovanie

C. Na aký účel sa pes drží

1.
2.
3.
Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám vyprovokovaný alebo napadnutý,
okrem prípadu nutnej obrany alebo krajnej núdze:
Zaväzujem sa, že budem v plnej miere dodržiavať VZN MČ Košice – Západ č.1/2017 o niektorých
podmienkach držania psov na území MČ Košice – Západ. S uvedeným VZN som sa oboznámil na
webovej stránke Mestskej časti Košice – Západ - www.kosicezapad.sk .

V Košiciach, dňa . . . . . . . . . . . . . . . .

......................
Podpis držiteľa psa

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2017

