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MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – ZÁPAD

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
MČ K O Š I C E - Z Á P A D ,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ podľa ust. § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s ust. § 14
ods.2 písm.a/ zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
vyhlasuje
úplné znenie
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
MČ K O Š I C E - Z Á P A D,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

schváleného uznesením MZ MČ Košice – Západ č. 182 - 27/8 - 2002 dňa 27.8.2002, v znení Doplnku č.1 schváleného uznesením č.42-1/7-2003 dňa 1.7.2003 a Doplnku č.2 schváleného
uznesením č.222-22/2-2005 dňa 22.2.2005

§1
Predmet a pôsobnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov na území MČ Košice – Západ.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
a/ zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
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,
c/ voľným pohybom psa je pohyb psa 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.

§3
Evidencia psov
1.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia
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posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu psov na území Mestskej časti Košice – Západ vedie ekonomické oddelenie Miestneho úradu MČ Košice – Západ.
3. Do evidencie sa zapisuje:
a/ evidenčné číslo psa, plemeno, farba, pohlavie a vek
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c/ meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo držiteľa psa,a,
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.
4. Držiteľ psa je povinný oznámiť na ekonomickom oddelení Miestneho úradu MČ Košice – Západ každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie v termíne do 30 dní od
zmeny skutočnosti alebo údaja.
5. Mestská časť Košice – Západ vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie povolenie k chovu psa a evidenčnú známku psa. V povolení sa uvedú všetky základné údaje o
držiteľovi psa a o psovi. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce – Mestská časť Košice – Západ, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje
totožnosť psa.
6. Pred vydaním povolenia miestny úrad preskúma, či je pes zaočkovaný proti besnote a psinke. Držiteľ je k tomuto zisteniu povinný predložiť k nahliadnutiu očkovací preukaz.
7. Evidenčná 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 na ekonomickom oddelení, kde je pes evidovaný.
8. Výška úhrady za evidenčnú známku je 25,- Sk, za náhradnú evidenčnú známku 50,- Sk.

§4
Obmedzenia voľného pohybu a vstupu so psom
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia. Sú to najmä priestory pred obchodnými centrami, pred školami, pred verejnými
inštitúciami, pred zdravotnými zariadeniami, pred kostolmi a na chodníkoch vedúcich k nim. Miesta sú označené tabuľou zákaz voľného pohybu psov.
2. Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl, verejných inštitúcií, zdravotných zariadení, kostolov, na športové ihriska, detské ihriska, pieskoviská, na akékoľvek športové, alebo na iný
kultúrny či oddychový účel vyhradené verejné priestranstva, ktoré sú označené tabuľou zákaz vstupu so psom, alebo zákaz vodenia psov.

§5
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov 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. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný, len na vôdzke a s náhubkom.
4. Zakazuje sa:
a/ vodiť psa na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku a vodiaceho psa,
b/ vodiť psa bez vôdzky a bez zabezpečenia náhubkom do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú
ľudia, okrem vodiaceho psa,
c/ nechať psa voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, okrem služobného
psa počas služobného zákroku,
d/ psa uviazať alebo ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve / napríklad pred obchodom /.
5. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
6. 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.

§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bez-
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prostredne odstrániť.
2. Mestská časť Košice – Západ umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený,
kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické
odstraňovanie ich obsahu. Kontajnery / koše na psie výkaly / musia byť označené psou
hlavou.
3. Každý držiteľ psa, v prípade, že sa s ním zdržiava na verejnom priestranstve, je povinný
mať so sebou prostriedok na odstránenie psích výkalov a túto skutočnosť je povinný preukázať na požiadanie kontrolných orgánov / Mestská polícia, miestny kontrolór a poverení zamestnanci
Mestskej časti Košice – Západ /.
4. MČ Košice – Západ poskytne pre každého psa evidovaného v MČ Košice – Západ 150 kusov mikrotenových vreciek na zber psích výkalov l- krát štvrťročne.
§7
Povinnosti držiteľa psa
Držiteľ psa je povinný:
1. Prihlásiť psa v zmysle ustanovení § 3 tohto nariadenia do evidencie psov a prísne dodržiavať ustanovenia upravujúce evidenciu psov. Nahlásiť všetky zmeny v chove psa, stratu psa,
stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod.
2. Opatriť psa evidenčnou známkou vydanou ekonomickým oddelením MÚ MČ Košice – Západ.
3. Prísne dbať, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom okolí a tak nenarušoval občianske spolunažívanie.
4. Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia.
5. Dbať na ochranu psa, riadnu výživu a jeho čistotu.
6. Prísne dodržiavať ustanovenia § 5 – vodenie psa a ustanovenia § 4 – obmedzenia voľného pohybu a vstupu so psom.
7. Dostaviť sa v lehotách stanovených veterinárnou správou k pravidelnému očkovaniu a ošetrovaniu proti nákazlivým chorobám. Prísne dodržiavať každoročne povinnosť očkovania proti
besnote.
8. Okamžite dať psa, ktorý poranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, vyžiadať si o tom potvrdenie a toto odovzdať poškodenému a na ekonomické oddelenie MÚMČ Košice - Západ.
9. Ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá zabezpečí jeho asanáciu. Nie je dovolené uhynuté zviera dávať do smetných nádob, kontajnerov na odpad alebo zakopávať.
10. Chovať alebo držať psa možno len spôsobom ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti a vo vyhláške o chove zvierat.

§8
Priestupky
1.
a/
b/
c/

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
neprihlási psa do evidencie,
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 a 2,
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi,
d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, 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 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 v krajnej núdzi,
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
§9
Pokuty
1. Za priestupok podľa § 8 odseku 2 písm. d/ a e/ MČ Košice - Západ uloží pokutu do 500,- Sk.
2. Za priestupok podľa § 8 odseku 1 a odseku 2 písm. a/, b/ a c/ Mestská časť Košice – Západ uloží pokutu do 5.000,-Sk.
3. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 1 a odseku 2.
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4. MČ Košice – Západ môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon o správnom konaní.
7. Porušenie povinností upravených týmto nariadením je ďalej možné postihovať v zmysle ustanovení § 46, 47 a 48 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 10
Kontrola
Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú :
a/ miestny kontrolór
b/ Mestská polícia
c/ iné osoby poverené starostom MČ Košice – Západ

§ 11
Prechodné ustanovenie
Držiteľ psa, ktorému vznikne v dobe od 1.7. 2002 do 31.12.2002 povinnosť podľa § 3 odsek 1, splní túto povinnosť od 1.1.2003 do 31.1.2003.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Košice – Západ dňa 27.8.2002.
2. Nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Doplnok č.1 tohto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
4. Doplnok č.2 tohto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Košiciach dňa 1.3.2005

PhDr. Pavol Mutafov v.r.
starosta MČ
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