
 

„Návrh“  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA    

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER 

 

 

Mestská časť Košice - Sever v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona 

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

právnych predpisov, na základe § 21 ods. 2  Štatútu mesta Košice a uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever číslo ...... ......... zo dňa  ...............  vydáva pre 

územie mestskej časti toto: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever 

č.  1/2017, 

 

ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov  

 

(ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie“ alebo „nariadenie“) 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenie 

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie ochrany životného prostredia, verejného 

poriadku a čistoty v mestskej časti úpravou podmienok chovu a vodenia psov, určením 

miest s obmedzeným pohybom psov, ako aj úpravou práv a povinností chovateľov 

a držiteľov psov v súvislosti s chovom psov.  

 

§ 2 

Predmet a pôsobnosť 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky evidencie psov, ich držania 

a chovu na území Mestskej  časti Košice – Sever (ďalej len „MČ Košice – Sever“). 

2. Na území MČ Košice – Sever je dovolené chovať a držať psov len pri dodržaní 

platných hygienických, veterinárnych a stavebných všeobecne záväzných právnych 

predpisov.    

3. Za chov psov sa v zmysle tohto nariadenia považuje aj ich chov na podnikateľské 

a iné zárobkové účely.  

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov.1 

§ 3 

                                                 
1 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov, 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 v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 

colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 



Evidencia psov 

1. V zmysle § 21 Štatútu mesta Košice evidenciu psov na území MČ Košice – Sever 

vedie Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len „miestny úrad“). 

2. 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 do 30 dní od 

uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom 

roku prevažne nachádza. 

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

povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť na miestnom úrade. 

4. MČ Košice – Sever vydá držiteľovi zaevidovaného psa evidenčnú známku (ďalej len 

„známka“), ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná. 

5. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ povinný oznámiť mestskej časti  

do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil.   

6. Výška úhrady za vydanie známky je 3,50 €, za náhradnú známku je 3,50 €.  

7. Držiteľ psa je povinný v lehote na prihlásenie do evidencie na miestnom úrade 

prihlásiť psa na Magistráte mesta Košice na daň za psa v súlade so zákonom č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov. 

§ 4 

Zákaz  voľného pohybu psa 

1. Voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov. 

2. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách (okrem vymedzených 

plôch, na ktorých je povolený voľný pohyb psov), najmä na verejných priestranstvách, 

kde sa zhromažďujú ľudia, napr. priestory pred obchodnými centrami, školami, 

verejnými inštitúciami, zdravotníckymi zariadeniami, kostolmi, v parkoch 

a oddychových zónach, na trhovisku v čase predaja a na chodníkoch vedúcich k nim, 

okrem služobného psa počas služobného zákroku.  

3. Zakazuje sa vstup so psom na: 

a) verejné detské ihriská, pieskoviská  a športoviská, 

b) do areálov predškolských a školských zariadení, 

c) do zdravotníckych zariadení, kultúrnych a sociálnych zariadení, kúpaliská, 

zariadení pre poskytovanie služieb, kostolov, na cintoríny, na iné pietne miesta a na 

akékoľvek športové, alebo na iný kultúrny či oddychový účel vyhradené verejné 

priestranstvá, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo mestskej časti, ktoré sú 

označené tabuľou alebo piktogramom ,,vstup so psom zakázaný“.  

4. Tento zákaz vstupu sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri 

výkone služobných povinnosti a psov vodiacich nevidiacich občanov. 

 

§ 5 

Vodenie psa v intraviláne  



1. V intraviláne mestskej časti je možné vodiť psov za splnenia podmienky, že pes musí 

mať vôdzku. 

2. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný: 

a) na požiadanie preukázať poverenému zamestnancovi Mestskej polície Košice  

zaevidovanie psa evidenčnou známkou, 

b) zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho 

rozmnožovania (zákon č. 39/2007 Z. z.),  

c) zabezpečiť, aby zviera nenapadalo osoby alebo iné zvieratá, alebo nebolo použité 

na zastrašovanie osôb, s výnimkou psov používaných pri výkone strážnej služby 

alebo služobných psov. 

3. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, vrátane tých istých údajov 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, kde je pes evidovaný.  

4. Vymedzené oplotené plochy, na ktorých je povolený voľný pohyb psov: ulica 

Hroncova, Park duklianskych obetí, Krupinská a ďalšie plochy, ktoré v nasledujúcom 

období postaví MČ Košice – Sever, a ktoré budú označené ako plochy pre voľný 

pohyb psov.   

§ 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný: 

a) zabezpečiť, aby zviera neobťažovalo okolie hlukom, zápachom a exkrementami, 

b) na verejne prístupných miestach bezodkladne odstrániť psie exkrementy 

a umiestniť ich do odpadových nádob označených na tento účel, prípadne do nádob 

na komunálny odpad  tak, aby nedochádzalo k úniku pachu do okolia. 

2. Obalom na odstraňovanie psích exkrementov je papierové, igelitové, mikroténové 

vrecúško, alebo iný vhodný obal. 

§ 7 

Priestupky a pokuty 

1. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov, možno uložiť fyzickej osobe za priestupok 

podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) tohto zákona pokutu až do výšky 165,00 € a za 

priestupok podľa ods. 2  písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65,00 €.  

2. V zmysle ust. § 17 ods. 5 Štatútu mesta Košice je prejednanie priestupkov vyhradené 

mestu Košice, ak osobitný predpis2 výslovne neustanovuje pôsobnosť mestskej časti.  

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Všetky subjekty, ktoré sú vlastníkmi, držiteľmi, alebo majú v správe nehnuteľnosti, 

kde je zakázaný voľný pohyb psa alebo vstup so psom, majú povinnosť tieto miesta 

viditeľne označiť.  

                                                 
2 Napr. § 23 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 



2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli MČ Košice – 

Sever v lehote podľa ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

 

V Košiciach, dňa 25.10.2017 

 

 

 

                                                                                                         Marián Gaj 

                                                                                                           starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené, dňa:  25.10.2017 

 

Zvesené, dňa: 

 

Účinné, dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


