
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018  

o niektorých podmienkach držania psov na území  

mesta Spišská Nová Ves 
 

Mesto Spišská Nová Ves podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. n), § 6 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 

o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová Ves 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečenie verejného poriadku a 

úprava niektorých podmienok držania psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.  

2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je úprava 

nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území mesta Spišská Nová Ves: 

a) evidencia psov; 

b) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa; 

c) úprava podrobností o vodení psov; 

d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný; 

e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami; 

f) priestupky. 

3. Toto nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa 

alebo osobu, ktorá psa vedie. 

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

predpisov.  

5. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je ulica, námestie, park, trhovisko a 

iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy 

slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

 

 

§ 2 

Evidencia psov 

 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Spišská Nová Ves podlieha 

evidencii psov.  



2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa lehoty uvedenej v odseku 1. 

3. Evidenciu psov vedie mesto Spišská Nová Ves. 

4. Mesto vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie psov, evidenčnú známku (ďalej len 

„známka“). Na známke sa uvádza evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný 

a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť 

psa. Známka je neprenosná na iného psa. 

 

 

§ 3  

Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

 

1. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá mesto Spišská Nová 

Ves držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 2,00 € s DPH. 

2. 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. 

 

 

§ 4 

Podrobnosti o vodení psa 

 

1. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dohľad. 

2. Držiteľ psa, osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na 

požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou. 

3. Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. 

Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v 

každej situácii. 

 

 

§ 5 

Zákaz vstupu so psom 

 

1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach: 

a) do objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 

b) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk. 

2. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na miesta 

uvedené v odseku 1 písm. b). Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných pri 

záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany. 

3. Toto nariadenie neurčuje miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný. 

 

 



§ 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na 

odstránenie psích výkalov. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je držiteľ psa 

alebo ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. 

2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené 

kontajnery na psie výkaly. 

 

 

§ 7 

Priestupky  

 

1. Za priestupky podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 pís. a) až c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, možno uložiť 

pokutu do 165 € a za priestupok podľa § 7 ods. 2 písm. d) až f) cit. zákona možno uložiť 

pokutu do 65 €. 

2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

3. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní Mestská polícia v 

Spišskej Novej Vsi a orgán Policajného zboru. 

4. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta, okrem výnosu pokút uložených v blokovom 

konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 

 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 bol vyvesený na úradnej tabuli a 

na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 29.03.2018. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení na zasadnutí dňa 19.04.2018, pod č. 430/2018; všeobecne záväzné nariadenie 

bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 20.04.2018 a nadobúda účinnosť dňom 

07.05.2018. 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 

primátor mesta 

 

 

 


