Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice – Nad jazerom,
č. 34

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Nad jazerom č.
66 zo dňa 17.10.2007, v znení doplnku č.1 schváleného uznesením č. 147/d, zo dňa
18.12.2008, v znení doplnku č.2 schváleného uznesením č. 261, zo dňa 26.8.2010 a
v znení doplnku č. 3 schváleného uznesením č.31, zo dňa 23.6.2011.
( Úplné znenie)
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom v zmysle ust. § 11 ods.4
písm.g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a ust. § 14 ods. 2 písm. a/ zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších zmien a doplnkov, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 984 z
22.8.2002, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút mesta Košice a na základe ust. §§ 2,3, a7
zák. NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet a pôsobnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov na
území MČ Košice-Nad jazerom.
2. Všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby
držiace a chovajúce psov na území mestskej časti a to aj prechodne.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov
používaných podľa osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
a/ zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
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,

-2c/ 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.
§3
Evidencia psov
1. 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 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza. /1/
2. Evidenciu psov na území Mestskej časti Košice - Nad jazerom vedie Miestny úrad
Mestskej časti Košice-Nad jazerom.
3. Do evidencie sa zapisuje :
a/ evidenčné číslo psa, plemeno, farba, pohlavie a vek
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c/ meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo držiteľa psa,
d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území MČ 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,
f/ úhyn psa,
g/ strata psa.
4.

Držiteľ psa je povinný oznámiť Miestnemu úradu Mestskej časti Košice Nad
jazerom
každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie
v termíne do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údajov.

5.

Mestská časť Košice - Nad jazerom vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie
evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa a názov obce Mestská časť Košice – Nad jazerom. Nebezpečný pes je označený známkou čiernej
farby. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

6. Pred vydaním evidenčnej známky miestny úrad preskúma, či je pes zaočkovaný
proti besnote a psinke. Držiteľ je k tomuto zisteniu povinný predložiť k nahliadnutiu
očkovací preukaz.

______________________________________
Poznámka pod čiarou k odkazu /l/ znie: Zák.č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov

-37. Evidenčná 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 na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Nad
jazerom, kde je pes evidovaný.
8. Výška úhrady za prvé vydanie evidenčnej známky sa nestanovuje. Za vydanie
náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje výška úhrady 3,30 eura.

§4
Obmedzenia voľného pohybu a vstupu so psom
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách, kde sa pohybujú alebo
zhlukujú
ľudia . Sú to priestory pred obchodnými centrami, pred školami, pred
verejnými inštitúciami, pred zdravotnými zariadeniami, pred kostolmi a na
chodníkoch vedúcich k ním, na zastávkach MHD a na miesta, ktoré sú označené
zákazom voľného pohybu psa ( príloha č. 2 a 3).
2. Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl, verejných inštitúcií, zdravotných
zariadení, kostolov, na športové a detské ihriská, pieskoviská, parky, plážové
kúpalisko Jazero a na miesta, ktoré sú označené zákazom vstupu so psom (príloha
č.4 a 5).
§5
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov 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
byť nebezpečný pes na vôdzke a mať nasadený náhubok.
3. Z a k a z u j e s a :
a/ vodiť psa na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného
psa počas služobného zákroku a vodiaceho psa,
b/ nechať psa voľne pohybovať sa na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný,
okrem služobného psa počas služobného zákroku,
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
5. 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

-4napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je povinný ten, kto psa vedie, výkaly
bezprostredne odstrániť, ich uložením do najbližšieho kontajnera na komunálny
odpad alebo do parkového koša.
2. Mestská časť Košice – Nad jazerom umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa
povolený (príloha č. 1 a príloha č. 6), kontajnery/parkové koše vhodné na
zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežne hygienické odstraňovanie ich
obsahu. Kontajnery /parkové koše označí slovom „odpad“.
3. Kto vedie psa, je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôsobené psom
z verejného priestranstva. Každý kto vedie psa, v prípade, že sa s ním zdržiava na
verejnom priestranstve, je povinný mať so sebou prostriedok na odstránenie psích
výkalov a túto skutočnosť je povinný preukázať na požiadanie kontrolných orgánov
(Mestská polícia, orgány Policajného zboru).
§7
Povinnosti držiteľa psa
Držiteľ psa je povinný :
1. Prihlásiť psa v zmysle ustanovení § 3 tohto nariadenia do evidencie psov a prísne
dodržiavať ustanovenia upravujúce evidenciu psov. Nahlásiť všetky zmeny v chove
psa, stratu psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod.
2. Opatriť psa evidenčnou známkou vydanou Miestnym úradom Mestskej časti
Košice-Nad Jazerom.
3. Prísne dbať, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom okolí a
tak nenarušoval občianske spolunažívanie.
4. Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo
dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia.
5. Dbať na ochranu psa, riadnu výživu a jeho čistotu.
6. Prísne dodržiavať ustanovenia § 5 – vodenie psa a ustanovenia § 4 – obmedzenia
voľného pohybu a vstupu so psom.
7. Dostaviť sa v lehotách stanovených veterinárnou správou k pravidelnému očkovaniu
a ošetrovaniu proti nákazlivým chorobám. Prísne dodržiavať každoročne povinnosť
očkovania proti besnote.
8. Okamžite dať psa, ktorý poranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi,
vyžiadať si o tom potvrdenie a toto odovzdať poškodenému a na MÚ MČ KošiceNad jazerom.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poznámka pod čiarou k odkazu /2/ znie:
Zák.č. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

-59. Ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá zabezpečí jeho asanáciu. Nie je
dovolené dávať uhynuté zviera do smetných nádob, kontajnerov na odpad alebo
zakopávať.
10. Chovať alebo držať psa možno len spôsobom ustanoveným v zákone o veterinárnej
starostlivosti a vyhláške o chove zvierat /3/.
§8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neprihlási psa do evidencie,
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. l a
ods.2,
c/neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
e/ neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
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/ nezabránil 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 v krajnej núdzi,
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného p ohybu psa,
f/ neodstráni bezprostredné výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
§9
Pokuty
1. Za priestupok podľa § 8 odseku 1 a za priestupok podľa § 8 odseku 2 písm. a),
b), c) možno uložiť pokutu do 165 eur.
2. Za priestupok podľa § 8 odseku 2, písm. d), e),f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
3. Priestupky prejednáva mestská časť a v blokovom konaní mestská polícia a
orgán Policajného zboru.

_______________________________
Poznámka pod čiarou k odkazu /3/ znie:
Zák.č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov Vyhl.
MP SR č.231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných
živočíchov a o ochrane pokusných zvierat

-64. Mestská časť Košice-Nad jazerom môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa,
keď sa o porušení povinnosti dozvedela, 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.
1. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon o správnom konaní
/zák. č.71/1967 Zb./.
§ 10
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú orgány Policajného
zboru, Mestská polícia.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Porušenie inej povinnosti stanovenej týmto nariadením sa postihuje podľa § 48 zák.
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
2. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli Mestskej časti Košice – Nad jazerom.

MVDr. Anna Jenčová
starostka

Vyvesené dňa : 24.6.2011
Účinné dňa : 11.7.2011

Príloha č. l
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 34 Mestskej časti Košice-Nad jazerom,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesta voľného výbehu psov :

-

Baltická /priestor medzi ul. Baltická a riekou Hornád/
Priestor za Slaneckou cestou, okrem záhradkárskej lokality pri Mäso-Východ, a.s.
/súkromný pozemok/
Priestor medzi vnútrosídlištnou komunikáciou a el. traťou, okrem priestoru bloku
na Ždiarskej č. 2-24.
Bukovecká ul. od cestnej komunikácie po protihlukovú bariéru
Vo vymedzenej časti poloostrova Amurská
Medzi cestnou komunikáciou Talinská a pritihlukovou stenou
Medzi cestnou komunikáciou Važecká a Slaneckou cestou
Na oplotených miestach s označením: „ výbeh pre psov“
Na verejnej zeleni ulice Napájadlá
Vo vymedzenej časti lesoparku v rekreačnej lokalite

