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                      NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 

NÁMESTOVO 

                                č.   ...........  O CHOVE, VODENÍ A DRŽANÍ PSOV 

 

 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                   

 

Mesto Námestovo na základe zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a 

držaní psov (ďalej len „VZN“): 

 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov na území mesta Námestovo 

( ďalej tiež len ako „mesto“ ). 

2. Toto VZN sa vzťahuje na celé územie mesta Námestovo. 

3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1) 

4. Na území mesta Námestovo možno chovať a držať psov len vtedy ak sa budú dodržiavať platné 

zdravotné a veterinárne predpisy v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov. 

5. Práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov sú upravené zákonom č. 

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

predpisov. 

 

 

§ 2 

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 do 30 dní od uplynutia 

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

nachádza. 

2. Evidenciu psov na území mesta vedie Mestský úrad v Námestove, ktorý vydá držiteľovi psa 

zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). 

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

„známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta a údaj o tom, či je pes 

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 

povinný oznámiť mestu do 14 dní od zistenia odcudzenia, zničenia alebo straty. Mesto vydá 

držiteľovi psa za úhradu 3,00 EUR náhradnú známku. 

5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie psov mesta, je držiteľ psa 

povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu. 

 

 

§ 3 

Vodenie psa a znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

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

dohľad. 

2. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky 

a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať 
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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. 

3. Voľný pohyb psa zakázaný na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách okrem 

miest vyhradených na venčenie psov. Pes musí byť vedený na vôdzke.  

4. 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. 

5. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so 

špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne 

prístupných miestach.  

6. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť do smetných nádob určených na zber exkrementov. 

 

 

 

§ 4 

Miesta kde je zakázaný vstup so psom 

 

1. Vstup so psom je v meste zakázaný:  

a) na detské a športové ihriská, na priestranstve pred kostolom a do areálov cintorínov, 

školských areálov, na kvetinové záhony a miesta kde je kríková výsadba, pokiaľ vlastník, 

správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,  

b) do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení,  zariadení 

pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, 

správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,  

c) do priestorov Amfiteátra a  športovo-rekreačnej zóny na Nábreží Oravskej priehrady. 

Vymedzenie lokality: Všetky plochy verejnej zelene od priestorov Lodenice pri moste až po 

volejbalové ihrisko na plážový volejbal. Vymedzenie lokality bude vyznačené značením zákaz 

vstupu so psom. Uvedené vymedzenie nezamedzuje vstupu osôb so spoločenským zvieraťom 

(napr. pes alebo mačka)  na vonkajšie terasy a do priestorov určených na konzumáciu stravy v 

zariadení verejného stravovania, ak majiteľ podniku so vstupom zvieraťa súhlasí. Ten je 

povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom, a to na 

viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu jedla. 

Akýkoľvek iný pohyb zvierat mimo chodníka U-čka, vonkajších terás a priestorov určených na 

konzumáciu stravy, vo vymedzenej lokalite je zakázaný. Mapa tejto lokality tvorí prílohu č. 1 

tohto VZN a prílohu č. 2 tvorí značenie zákaz vstupu so psom. 

 
 

 

§ 5 

Priestupky 

 

1. Priestupky, ktorých sa dopustí držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, sú uvedené v § 7 zákona č. 

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

predpisov. 

 

§ 6 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 

1. 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. 

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 v krajnej núdzi.2) 
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3. 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 mestu. 

4. Za psa so špeciálnym výcvikom sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby 

odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu.3) 

5. Verejné priestranstvo 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.4) 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Námestovo dňa .............. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo v 

Námestove Uznesením číslo ................. dňa .......... 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta 

Námestovo v dňoch     ...........      ............. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ............... . 

 

 

 

 

 

V Námestove dňa .......................... 

 

 

 

 

 

.................................. 

 Milan Hubík 

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
1) § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v 

znení neskorších predpisov 
2) § 24 a 25 Trestného zákona 
3) § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4) § 2b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Príloha č. 1  

 

MAPA územia kde je vstup so psom zakázaný 
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Príloha č. 2 

 

 
 


