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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves uznesením č. ...../2023 
prijatom na ....... zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová 
Ves konanom dňa  .............v súlade na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
  

v y d á v a 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2023, 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území  
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Mestská časť Košice – Košická Nová Ves týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej 
len „VZN“) upravuje niektoré podmienky držania psov na území Mestskej časti Košice – 
Košická Nová Ves (ďalej len „Mestská časť“). 

2. VZN je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré držia a chovajú psov na území 
mestskej časti a to aj prechodne. 

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

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:  

1.1. držiteľom fyzická alebo právnická osoba (chovateľ, majiteľ), ktorá na akýkoľvek účel 
hoci aj len prechodne chová psa;  

1.2. zvláštnym psom pes  
1.2.1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného 

zákona,  
1.2.2. používaný horskou službou,  
1.2.3. používaný pri záchranných, prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,  
1.2.4. poľovný,  
1.2.5. ovčiarsky,  
1.2.6. pastiersky, 
1.2.7. so špeciálnym výcvikom,  
1.2.8. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného 

alebo národného skúšobného poriadku; 
1.3. nebezpečným psom pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol 

sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v 
krajnej núdzi; 

1.4. voľným pohybom psa 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; 

1.5. chovným zariadením zariadenie farmového, klietkového alebo iného typu pre chov 
psov, 

1.6. verejným priestranstvom verejne prístupné pozemky na území Mestskej časti, 
najmä ulice, cesty, chodníky, zástavky MHD, parkoviská, priestory pred 
obchodnými centrami, pred školami, verejnými inštitúciami, pred zdravotnými 
zariadeniami, pred kostolmi, parky, detské ihriská, pieskoviská a pod., okrem tých 
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. 

1.7. Mestskou časťou katastrálne územie Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.  
 



N á v r h 
 

Strana 2 z 5 

 

 
Článok 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 mieste, kde 
sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

2. Evidenciu psov na území Mestskej časti vedie Miestny úrad Mestskej časti Košice – 
Košická Nová Ves.  

3. Do evidencie sa zapisuje najmä:  
3.1. evidenčné číslo psa, 
3.2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
3.3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
3.4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na 

území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu 
držiteľa psa, 

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

3.6. úhyn psa, 
3.7. strata psa, 
3.8. predaj alebo darovanie psa,  
3.9. rasa psa.  

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť Miestnom úrade Mestskej časti 
Košice – Košická Nová Ves. 

5. Mestská časť vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej 
len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mestskej časti, kde je pes 
evidovaný, t.j. Mestská časť Košice – Košická Nová Ves a údaj o tom, či je pes 
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.  

6. 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 – Košická Nová Ves. 
Mestská časť vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške 2,60,- EUR. 

 
Článok 4 

Povinnosti držiteľa psa 
 

1. Držiteľ psa je povinný:  
1.1. na predpísanom tlačive ohlásiť Mestu Košice, so sídlom Tr. SNP 48/A, 040 11 

Košice vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa; 
1.2. zabezpečiť pravidelné základné očkovanie psa proti besnote a dohliadnuť na to, 

aby všetky vyšetrenia a vakcinácie boli v očkovacom preukaze psa zaznamenané; 
1.3. zabezpečiť, aby psa okrem držiteľa viedla len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky 

spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácii; 
1.4. pri vedení psa mimo nehnuteľnosti vo vlastníctve držiteľa zabezpečiť, aby mal pes 

na obojku umiestnenú známku; 
1.5. zabrániť tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval osoby alebo 

zvieratá; 
1.6. nasadiť nebezpečnému psovi náhubok, pokiaľ sa s ním držiteľ pohybuje na 

verejnom priestranstve; 
1.7. mať psa na vôdzke pokiaľ sa pohybuje na miestach, kde sa pohybujú alebo 

zhlukujú ľudia;  
1.8. zabezpečiť, aby pes nepôsobil rušivo na svoje okolie (napr. hlukom, špinou, 

zápachom); 
1.9. riadne poskytovať psovi starostlivosť, najmä dbať o jeho výživu a čistotu; 
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1.10. cvičiť psa len v priestoroch a na miestach na to určených; 
1.11. zabezpečiť okamžité veterinárne vyšetrenie psa v prípade, ak dôjde k poraneniu 

človeka psom sú; 
1.12. odstraňovať psie výkaly z verejných priestranstiev Mestskej časti a to umiestnením 

výkalov do vhodného obalu a následne do odpadovej nádoby na to určenej 
spôsobom, aby nedochádzalo k úniku zápachu z psích výkalov do okolia,  

1.13. v prípade požiadavky kontrolného orgánu Mestskej časti a Mestskej polície 
preukázať sa občianskym preukazom, známkou a prípadne aj očkovacím 
preukazom psa. 

2. Držiteľovi psa sa zakazuje: 
2.1. chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým potrebám najmä v 

pivnici, na povale, na balkóne (lodžii), v garáži a podobne; 
2.2. podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku;  
2.3. používať psa na psie zápasy ani ho pripravovať na ne;  
2.4. opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho,  
2.5. uhynutého psa umiestniť do smetnej nádoby, kontajnera na odpad, zakopať alebo 

inak nepovolene ich odstraňovať. V takomto prípade je potrebné kontaktovať 
veterinárnu asanačnú službu. 

 
Článok 5 

Obmedzenie 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, verejnými 
inštitúciami, pred zdravotnými zariadeniami, pred kostolmi a na chodníkoch vedúcich k 
nim. Miesta sú označené tabuľou „zákaz voľného pohybu psov“. 

2. Vstup so psom je zakázaný:  
2.1. do obchodov, škôl a predškolských zariadení, verejných inštitúcií, zdravotných 

zariadení, kostolov, na športové a detské ihriská, pieskoviská;  
2.2. na štadión a iné verejne prístupné športoviská. Uvedené obmedzenie sa 

nevzťahuje na psa, ktorý bol privedený na športovisko za účelom športového 
výkonu v rámci verejného športového podujatia; 

2.6. miesta označené tabuľou „Zákaz vodiť psov“ alebo iným označením 
nevzbudzujúcim pochybnosti o zákaze vodenia psov. 

 
Článok 6 

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. Zakazuje sa:  
3.1. vodiť psa na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa 

počas služobného zákroku a vodiaceho psa,  
3.2. 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 alebo 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 
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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 Mestskej 
časti alebo obci, kde je pes evidovaný. 

 
Článok 7 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
 
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný odstrániť psie výkaly a uložiť ich do nádob 

určených na psie výkaly alebo do najbližšieho kontajnera na komunálny odpad.  
 

Článok 8  
Kontrolná činnosť  

 
1. Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na 

zabezpečenie verejného poriadku a čistoty Mestskej časti a na základe upozornení a 
sťažností občanov: 
1.1. Kontrolný orgán samosprávy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 

a poverení pracovníci Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 
1.2. Mestská polícia , stanica Dargovských hrdinov, ktorá je oprávnená ukladať a 

vyberať pokuty v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s 
poukazom na § 7 zákona č. 282/2002 Z. z. 

1.3. Orgány Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
 

Článok 9 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:  

1.1. neoznámi Mestskej časti každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, do 30 dní od ich zmeny; 

1.2. neprihlási psa do evidencie; 
1.3. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 6 

bode 1 a 2; 
1.4. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi a nutnej obrane;  
1.5. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky; 
1.6. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:  
2.1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno priezvisko a 

adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol;  
2.2. nezabránil útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 

ohrozovania psom; 
2.3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane;  
2.4. nepreukáže známkou totožnosť psa; 
2.5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa;  
2.6. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

3. Za priestupok podľa bodu 1 a bodu 2 pod 2.1., 2.2. a 2.3. uložiť pokutu do 165,- EUR a za 
priestupok podľa bodu 2 pod 2.4., 2.5. a 2.6. možno uložiť pokutu do 65,- EUR. 

4. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Mestská časť a v blokovom konaní mestská 
polícia a orgán Policajného zboru. 

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch a to 
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  

6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu Mestskej časti okrem výnosu pokút uložených v 
blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 
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Článok 10 
Pôsobnosť VZN 

 
1. Toto VZN platí na celom území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.  

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Pokiaľ vo VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 282/2002 Z.z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.  
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Košická 

Nová Ves  dňa  ............a nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. 

 
 
 
                       Ing. Michal Krcho 
         starosta MČ Košice – Košická Nová Ves 
 
 

 


