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Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Vrbové  
č. 4/2008 

o držaní psov na území mesta Vrbové 

 
Mesto Vrbové v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  na základe zákona č.282/2002 Z. z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  a vyhlášky 231/1998 Z.z.  o chove 
spoločenských zvierat a nebezpečných živočíchov a ochrane pokusných zvierat                        
v y d á v a toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len nariadenie) :  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia. 
  
1. Predmetom tohto nariadenia je ustanoviť niektoré podmienky držania psov 

v katastrálnom území mesta Vrbové. 
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov. 1) 

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného 
zákona a osobitých predpisov. 2) 

 

§ 2 
Základné pojmy. 

 

Na účely tohto nariadenia : 
1. zvláštnym psom je pes 
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3) 

b) používaný horskou službou,  
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh 

civilnej ochrany, 4) 

d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku. 
2.  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 krajnej 
núdzi, 5) 

3. 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. 

  4.   Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sa považujú všetky verejnosti prístupné   
pozemky v meste najmä  mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky,          

  parky, pieskoviská,  parkoviská, mosty,  nábrežia vodných tokov , autobusové  
  stanovištia, trhoviská, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému užívaniu              
  a iné.  

 
§ 3 

Evidencia psov 
 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky 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 meste 
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kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. V meste Vrbové  je to na ekonomickom 
útvare  – ref. Miestnych daní a poplatkov na Mestskom úrade vo Vrbovom /ďalej len 
MsÚ /,  

2. Evidenciu vedie Mesto Vrbové. 
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) plemeno, vek, pohlavie a účel držania psa (napr. § 2 ods. 1 tohto nariadenia), 
e) 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, 

f) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5) 

g) úhyn psa, 
h) strata psa. 

4.   Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa  
      povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť MsÚ. 
5.  Mesto Vrbové vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa  
     (ďalej len známku). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta Vrbové    
      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 MsÚ. Mesto vydá držiteľovi psa za úhradu 100,- Sk náhradnú známku.  

 

§ 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 zabraňoval 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, oznámiť obci v ktorej je pes evidovaný. 

5.  Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov  
     možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.  
6.  Vodenie psa je zakázané : 

a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný, 
b) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, cintoríny, ktoré sú verejným 

priestranstvom, 
c) do areálov detských jaslí, materských škôlok a školských zariadení, 
d) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení kde je to 

povolené a viditeľne označené, 
e) do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom, 
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f) do zdravotníckych zariadení, 
g) do úradných budov MsÚ.  

7.  Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne mesta a v poľovných  
      revíroch, kde by mohlo dôjsť k narušeniu divej zveri je zakázané. 
8.   Do  spoločných priestorov bytových domov možno vstupovať len so psom na vôdzke   
      a s náhubkom (okrem vodiaceho psa). Ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol    
      ohroziť zdravie iných zvierat alebo ľudí, musí byť zabezpečený náhubkom na    
      všetkých miestach, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia.  
 

§ 5  
Podmienky chovu psov 

 

1. Každý kto chová psa je povinný: 
a) zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických 

a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým 
potrebám, poskytovať mu v dostatočnom  množstve zdravotne nezávadné krmivo 
a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho 
úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania, 

b) zabezpečiť dennú kontrolu chovného priestoru alebo zariadenia za účelom 
neodkladaného odstránenia všetkých zistených nedostatkov,  

c) zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť 
nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách, vo  vozidlách verejnej 
dopravy a v spoločenských bytových priestoroch, 

d) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované 
vzťahy medzi občanmi,  

e) dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelné povinné 
očkovanie a pri ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,  

f) zabezpečiť bezodkladné vyšetrenie psa veterinárnym lekárom, ktorý poranil 
človeka a potvrdenie o prehliadke psa veterinárnym lekárom odovzdať 
poškodenému,  

g) zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, 
najmä sa nesmie pes nútiť na výkony presahujúce jeho schopnosti alebo 
prirodzenú silu a nesmú sa používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie 
alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť a štvať zvieratá proti sebe,  

h) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot a na bránu 
umiestniť tabuľku „Pozor pes“,   

i) zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa. 
2. Zakazuje sa opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho, kdekoľvek v katastrálnom území  
      mesta Vrbové.  

 

§ 6 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1. Každý kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú 
pomôcku (papierové vrecko s lopatkou alebo iné bežne používané vrecko) na 
odstraňovanie psích výkalov.  

2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť . Vrecko s výkalmi uzatvorí a vhodí do nádob zmiešaného 
komunálneho odpadu. 

 
§ 7 

Priestupky 
 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 
a) neprihlási psa do evidencie, 
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b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 
a 2  tohto nariadenia,  

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 5) 

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) nezabráni 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 krajnej núdzi, 5) 

d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

3. Za priestupok podľa 
a) odseku 2 písm. d) a e) mesto uloží pokutu do 500,- Sk, 
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) mesto uloží pokutu do 5.000,- Sk,                                           

4. Mesto môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 
dozvedelo, 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 všeobecný predpis o správnom konaní. 6) 

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta. 
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu 

uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v ods. 3. 
 

§ 8 
Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania nariadenia priebežne vykonávajú mestská polícia a iné osoby 
poverené primátorom mesta. 

 

§ 9 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zák.č. 
369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel sa na svojom zasadnutí konanom 
dňa 27.3.2008 uznieslo na tomto nariadení a svojím uznesením číslo 27/III/2008 ho 
schválilo.  

 

2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní pred 
rokovaním MsZ, na uplatnenie pripomienok k návrhu.  

 

3. Nariadenie nadobúda účinnosť dňom  11.4.2008 
 

Vo Vrbovom , dňa 27.3.2008                                                                                         
 
  
                                                                                 PaedDr. Ivan Borovský, v.r. 

- primátor mesta 
 

 
 
 
1) Napríklad zákon Národnej rady SR 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 
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rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný 
zákon v znení neskorších zmien a noviel, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. 
o poľnej stráži. 

2) Napr. zákon Národnej rady SR č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších 
predpisov. 

3) Zákon č. 473/2005 Z.z. o  poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení  
      niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.    
      o živnostenskom podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona  
      č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
4) Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
5) § 24 a 25 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších zmien a noviel  
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok /. 
      § 46 a 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


