
M E S T O  S T R Á Ž S K E  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.  4/2014  

 

OO  NNIIEEKKTTOORRÝÝCCHH  PPOODDMMIIEENNKKAACCHH  

DDRRŽŽAANNIIAA  PPSSOOVV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN bol zverejnený dňa 23. 5. 2014. 

VZN bolo schválené dňa 26. 6. 2014 uznesením č. 208/2014. 

VZN bolo zverejnené dňa 30. 6. 2014. 

VZN bolo zvesené z úradnej tabule dňa 

 



 
2 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov, sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č.4/2014 o niektorých podmienkach 

držania psov:  

§ 1 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Podmienky držania psov ustanovuje zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva za účelom ustanovenia niektorých 

podrobností týkajúcich sa držania psov na území mesta Strážske. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných 

podľa osobitných predpisov. 1) 
1) 

 
 

§  2  

EVIDENCIA  PSOV 

 

1. Každý pes, držaný na území mesta nepretržite viac ako 90 dní, podlieha evidencii. 

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete. 

2. Evidenciu psov vedie Mestská polícia Strážske na evidenčnom liste psa. 

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa 

povinný oznámiť Mestskej polícii Strážske do 30 dní od vzniku zmeny. 

4. Mestská polícia vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa 

s evidenčným číslom, názvom mesta Strážske a údajom o tom, či je pes 

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

5. Známka je neprenosná. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 

povinný oznámiť na Mestskú políciu do 14 dní odo dňa keď odcudzenie, zničenie 

alebo stratu zistil.  

6. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky Mestská polícia Strážske vydá 

držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu vo výške 1,65 euro. 

 

§  3 

VODENIE  PSOV 

 

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. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá ho vedie, alebo nad psom 

vykonáva dohľad. 

3. Na miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný, možno psa vodiť iba na vôdzke 

bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka 
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musia v každom prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať 

v každej situácii. 

4. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a 

adresu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú 

pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu držiteľa psa. 

 

§  4 

ZÁKAZ  VOĽNÉHO  POHYBU  PSOV 
 

1. Voľný pohyb psa na verejných priestranstvách na celom území mesta je zakázaný, 

okrem nasledovných lokalít a miest: 

a) označená časť priestoru medzi Chemikom III. a kolkárňou, 

b) parčík pri autobusovej zastávke smer Humenné, 

c) priestor na rohu ulíc Mierová a Osloboditeľov (pri križovatke smer Michalovce). 

2. Lokality a miesta pre voľný pohyb psov podľa odseku 1 sú označené nápisom: „Miesto 

voľného pohybu psa“. 

 

§  5 

ZÁKAZ  VSTUPU  SO  PSOM 

 

1. Vstup so psom je zakázaný 

a) na mestské cintoríny,  

b) na verejné detské ihriská, pieskoviská a voľne prístupné športoviská a do 

priestoru v okruhu 10 m od nich, 

c) do areálov a priestorov školských a predškolských zariadení, 

d) do zariadení verejného stravovania, zdravotníckych a sociálnych zariadení, 

e) na verejné kultúrne, spoločenské a športové podujatia, 

f) do úradných budov, 

g) do obchodov a prevádzok služieb, 

h) do iných priestorov viditeľne označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo 

piktogramom  

2. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov, s výnimkou vstupu na miesta 

uvedené v ods. 1 písm. b). 

3. Miesta vymedzené v odseku 1 sú označené nápisom: „Zákaz vstupu so psom“. 

 

§  6 

ZNEČISŤOVANIE  VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV 
 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný 

výkaly bezprostredne odstrániť a uložiť na určené miesto. 

2. Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, prípadne 

špeciálne označená nádoba na výkaly psov. 

3. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo 

vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, 

ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na vyžiadanie poverených osôb sa nimi 

preukázať. 

4. Mesto na miestach, kde je povolený voľný pohyb psa, umiestni kontajnery vhodné 

na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich 

obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel použitia. 

 



 
4 

§  7 

KONTROLA  A SANKCIE 

 
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva mestská polícia alebo 

zamestnanec mesta, písomne poverený primátorom mesta. 

2. Primátor mesta môže uložiť pokutu do výšky 65 € ak ten, kto vedie psa: 

a) nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa, 

b) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

c) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 
 

3. Primátor mesta môže uložiť pokutu do výšky 165 € ak: 

a) držiteľ psa neoznámi mestu, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú 

do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

b) držiteľ psa neprihlási psa do evidencie, 

c) držiteľ psa umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené 

osobitným zákonom 

d) držiteľ psa a ten kto vedie psa neohlásia, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby 

bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo 

v nutnej obrane, 

e) držiteľ psa neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

f) držiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, 

g) ten kto vedie psa neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 

a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes 

pohrýzol, 

h) ten kto vedie psa nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni 

inému spôsobu ich ohrozovania psom. 

4. Priestupky prejednáva mesto a v blokovom konaní mestská polícia.  

5. Výnosy pokút sú príjmom mesta. 

 
§ 8 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 208/2014 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 26. 6. 2014. 
 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho 

zverejnení pre celé územie mesta Strážske. 
 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 

z roku 2012 o chove a držaní zvierat. 

 

 

V Strážskom, dňa 27. 6. 2014. 

        

 

 

Ing. Vladimír Dunajčák 

              primátor mesta 


