VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA POLTÁR
č. 2/2014
O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV

Mestské zastupiteľstvo v Poltári vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6
a § 11 ods. 4 písm g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
§1
Predmet a pôsobnosť VZN
1. Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov na celom území mesta Poltár a jeho
častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitný predpisov (napr.
zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov).
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov (napr. zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov).
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona (zákon č.
473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany (zákon č.42/1994
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)
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
(§ 24 a § 25 Trestného zákona),
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,
d) verejným priestranstvom mesta sú všetky priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu,
e) držiteľ psa je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má psa vo vlastníctve alebo držbe.
§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov
(ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 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 mesto.
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, 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 v krajnej núdzi (§ 24 a § 25 Trestného
zákona),
f) úhyn psa,
g) strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu, kde je alebo má byť pes
evidovaný (Mestský úrad – oddelenie financií, daní a správy majetku). Úhyn psa je potrebné
preukázať potvrdením veterinárneho lekára alebo čestným vyhlásením držiteľa.
5. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
"známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný, a
údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. 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
mestu, kde je pes evidovaný. Mesto vydá držiteľovi psa náhradnú známku v hodnote 1,- euro.
§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 v krajnej núdzi (zákon č.42/1994
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) oznámiť mestu, kde je pes
evidovaný.
5. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinný na požiadanie
príslušných orgánov podľa § 7 tohto VZN preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou
umiestnenou na obojku.
6. Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve. Voľný pohyb psa je dovolený len
v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho
úniku a v prítomnosti držiteľa psa resp. ním poverenej zodpovednej osoby na voľných
priestranstvách, avšak za dodržania podmienky, že pes neohrozí nijakým spôsobom život
alebo zdravie občanov a zvierat a nespôsobí poškodenie či ujmu na majetku a pod. .
7. Zakázané je opustiť nebezpečného psa na verejnom priestranstve alebo ponechanie psa na
verejnom priestranstve bez dozoru, aj v prípade, že by bol uviazaný a opatrený náhubkom.
8. Kúpanie psa je dovolené len vo vodných plochách kde nie je povolené kúpanie ľudí a lov
rýb. Vo fontánach je kúpanie psov zakázané.
9. Vstup so psom je zakázaný na detské pieskoviská, do priestorov vymedzených resp. bežne
využívaných pre hry detí a krátkodobý každodenný oddych obyvateľov, detské a športové
ihriská, kúpaliská, na pietne miesta, do predškolských a školských zariadení, do úradných
budov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie
služieb.
10. Miesta zákazu vstupu so psom označí vlastník nehnuteľnosti, zariadenia, budovy
vhodným viditeľným nápisom alebo piktogramom (grafický znak). Zákaz vstupu sa
nevzťahuje na vodiacich psov.
11. Cvičenie psov je možné len mimo obytných zón a mimo záhradkárskych osád.
12. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k svojvoľnému úniku psa na verejné
priestranstvo s vykonaním náležitých zábranných opatrení tak, aby nedošlo k spôsobeniu
škody na zdraví a majetku iných občanov s osobitným zreteľom na psov chovných plemien.
13. Psy bez dozoru na verejnom priestranstve budú odchytávané prostredníctvom oprávnenej
organizácie resp. oprávnenej osoby, s ktorou bude mať Mesto Poltár uzatvorenú zmluvu na
odchyt túlavých psov.
§5
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2. Mesto umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na
zhromažďovanie výkalov (exkrementov) a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich
obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.
3. Ak pes znečistí spoločné priestory bytového domu, verejnú zeleň, dopravné prostriedky,
spevnené plochy alebo akékoľvek iné verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie povinný
bezodkladne tieto výkaly umiestniť do zberných nádob určených na psie výkaly.

§6
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi mestu, v ktorom pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
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 (§24 a § 25 Trestného zákona),
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) nezabráni 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 (§24 a § 25 Trestného zákona),
d) nepreukáže 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 odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur
a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
4. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva mesto a orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
§7
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:
a) Mesto Poltár, Mestský úrad v Poltári – oddelenie financií, daní a správy majetku mesta,
b) Mesto Poltár, Mestský úrad v Poltári – oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy,
c) hlavný kontrolór mesta.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy a platné všeobecne
záväzné nariadenia mesta Poltár.
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2006 o niektorých
podmienkach držania psov a jeho dodatky – Dodatok č. 1 z roku 2008 a Dodatok č. 2 z roku
2010.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania
psov schválilo Mestské zastupiteľstvo v Poltári dňa 07.03.2014 uznesením č. 2/2014.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Poltár dňa
10.03.2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia 25.03.2014.

V Poltári, dňa 07.03.2014

Pavel G a v a l e c
primátor mesta

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 19.02.2014.
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.
Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa
10.03.2014
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 26.03.2014.
Účinnosť nadobudlo dňom : 25.03.2014.

