MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER č. 146,
O PODMIENKACH DRŽANIA PSA NA ÚZEMÍ
MESTA VEĽKÝ MEDER

Nadobúda účinnosť dňom 12. 04. 2013

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi vydáva podľa § 6 ods. 2 zák. SNR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení a v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3
zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti
o vodení psa, vymedzenia miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, miesta, kde je vstup so
psom zakázaný, podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, sumu úhrady za
náhradnú evidenčnú známku psa.
(2) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na držanie služobných psov, používaných
podľa osobitných zákonov. Podmienky držania služobných psov sa upravujú osobitnými
zákonmi.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) služobný pes – pes používaný podľa osobitných predpisov v zmysle zákona 282/2002 Z. z.
b) nebezpečný pes – 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) voľný pohyb 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) verejné priestranstvo – všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu,
napr. verejné trávnaté plochy, parky, detské ihriská atď.
§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 na tlačive
„Prihláška psa do evidencie“ vydanej mestským úradom v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza, inak sa dopustí priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.1)
(2) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť mestskému úradu, inak sa dopustí
priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.1). Je povinný oznámiť aj stratu alebo
úhyn psa. Úhyn psa preukáže potvrdením veterinárneho lekára, alebo čestným prehlásením.
(3) Mestský úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku (ďalej len
“známka”).
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(4) Držiteľ je povinný na výzvu kontrolných orgánov uvedených v § 6 tohto nariadenia
preukázať známkou totožnosť psa, inak sa dopustí priestupku podľa všeobecného predpisu o
priestupkoch. 1)
(5) 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
mestskému úradu inak sa dopustí priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch. 1)
(8) Mestský úrad vydá držiteľovi psa prvú známku bezodplatne; náhradnú známku za
odcudzenú, zničenú alebo stratenú známku vydá za úhradu 3,50 EUR.
(6) Držiteľ je povinný zabezpečiť identifikáciu psa, ktorého prihlásil do evidencie podľa § 3
ods. (1) tohto nariadenia t.j. nezameniteľne označiť transpondérom – mikročipom, alebo
čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v prípade, ak bolo vykonané pred 3. júlom 2011
a je riadne čitateľné. Psy, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení
transpondérom – mikročipom.
(7) Čipovanie nezbavuje držiteľa psa povinnosti označiť psa aj známkou podľa § 3 ods. (5)
tohto nariadenia.
(8) Každé pohryznutie alebo poranenie človeka psom je držiteľ psa povinný do 30 dní
oznámiť mestskému úradu, alebo mestskej polícii.
(9) Osoba, ktorá vedie psa je povinná oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu ako aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa
psa, inak sa dopustí priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.1)
§4
Vodenie psov
(1) Vlastník psa a držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby psa viedla na mieste verejnosti
prístupnom mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii. Osoba, ktorá vedie psa je povinná zabrániť
útoku psa na človeka alebo zviera a zabrániť aj inému spôsobu ich ohrozovania psom, inak sa
dopustí priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.2) Tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných zákonov o nutnej obrane a krajnej núdzi.
(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, len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na
prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby
bolo možné psa ovládať v každej situácii.
(4) Za psa na účely tohto nariadenia zodpovedá vlastník psa a ten držiteľ psa, ktorý
v rozhodnom čase psa vedie alebo v rozhodnom čase nad psom vykonáva dohľad.
Trestnoprávna a občianskoprávna zodpovednosť za psa sa spravuje osobitnými zákonmi.
(5) Voľný pohyb psa je zakázaný na celom území mesta s výnimkou vyhradených miest,
ktoré sú označené.
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(6) Vstup so psom je zakázaný:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný,
b) na detské ihriská a pieskoviská,
c) na kúpalisko,
d) na štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská. Toto obmedzenie sa nevzťahuje
na psy, ktoré sa priviedli na športovisko za účelom športového alebo výstavného účelu
v súlade s povolením mestského úradu a podmienok stanovených veterinárnou
starostlivosťou,
e) na trhoviská v čase predaja,
f) do stravovacích zariadení a reštaurácií, s výnimkou letných záhrad, ak majiteľ
nerozhodne inak. V prípade povolenia majiteľ prevádzky umiestni účelový piktogram
na dobre viditeľnom mieste pri vstupe do zariadenia.
g) do areálov základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy,
h) do areálu zdravotného strediska,
i) na cintoríny a iné pietne miesta,
j) do úradných budov, kultúrnych a sociálnych zariadení.
(7) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov pre nevidiacich a služobných
psov.
(8) Kúpanie psov vo fontánach je zakázané.
(9) Nerešpektovanie zákazu vstupu so psom alebo zákazu voľného pohybu psa sa považuje za
priestupok podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.2)
§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1) Osoba, ktorá psa vedie na mieste verejnosti prístupnom mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, je povinný mať pri sebe dostatočné množstvo vhodných pomôcok alebo
vrecúšok (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými
pes znečistil verejné priestranstvo.
(2) Osoba, ktorá psa vedie, je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť výkaly,
ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a uložiť ich na určené miesto, inak sa dopustí
priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.¹). Určeným miestom je špeciálne
označená nádoba určená na výkaly psov. Vrecúško s výkalmi je povinný pred uložením na
určené miesto uzatvoriť tak, aby sa výkaly z vrecúška neuvoľnili ani počas vyprázdňovania
nádoby na odpad počas zberu a odvozu odpadu
(3) Držiteľ psa je povinný pri chove, držaní a vodení psa dodržiavať verejný poriadok a
pravidlá občianskeho spolunažívania, počínať si tak, aby nebolo poškodzované životné
prostredie a narušované medziľudské vzťahy, nad mieru primeranú pomerom neobťažovali
susedov hlukom a pachom.
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(4) Chovatelia psov sú povinní riadiť sa ustanoveniami platných osobitných predpisov o
veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí a vytváraní zdravých životných podmienok
a plniť opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú príslušné orgány.
(5) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa, jeho neplánovaného
alebo nežiaduceho rozmnožovania.
§6
Kontrolné orgány a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú príslušníci
mestskej polície, poverení zamestnanci mesta a hlavný kontrolór mesta.
(2) Priestupky za porušenie podmienok držania psov a ich prejednávanie upravujú osobitné
predpisy 1), 2), ktoré zároveň ustanovujú právomoc mesta a mestskej polície pri prejednávaní
priestupkov.
§7
Prechodné a záverečné ustanovenie
(1) Psy narodené do 31. októbra 2011 musia byť označené podľa § 3 odsek 6 tohto nariadenia
do 30. septembra 2013. Táto výnimka sa nevzťahuje na psy, narodené do 31. októbra 2011,
ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo do držby inej osoby.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie
mesta Veľký Meder č. 107 zo dňa 28. júna 2010 o podmienkach držania a chovu psov na
území mesta Veľký Meder.
§8
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené 27. marca 2013 a nadobúda účinnosť 15.
dňom zverejnenia.

Ing. Alexander Néveri
primátor mesta
Veľký Meder

1) Zákon NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
2) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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