
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1 / 2003, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov v meste Senec 

Mestské zastupiteľstvo v Senci  

na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 4, ods. 3 písm. g) a m) cit. zák. a v súlade s § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 

282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní 

psov) - sa uznieslo dňa 26.06.2003  na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

VZN):  

§ 1 
Účel úpravy 

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života 

obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov 

(viď § 3, 4, 5 a 6 zákona o držaní psov).  

§ 2 
Predmet úpravy 

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie psov, vodenia 

psov, odchytu psov, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN a 

sankcie za ich porušovanie, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných 

priestranstiev.  

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov1) 

(viď § 1 ods. 2 zákona o držaní psov)  

  

§ 3 
Vymedzenie pojmov 

a. zvláštnym psom je pes  

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2)  

2. používaný horskou službou  

3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení 

úloh civilnej ochrany3)  

4. poľovný  



5. ovčiarsky  

6. vodiaci  

7. 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 nebol použitý v nutnej obrane alebo 

krajnej núdzi4);  

c. voľným pohybom psa sa rozumie 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.  

  

§ 4 
Evidencia psov 

1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 

zákona o držaní psa.  

2. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Mesta Senec podlieha 

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

uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto odseku , ak sa  pes 

v danom roku prevažne v meste Senec nachádza.    

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa 

povinný oznámiť do 30 dní odo dňa zmeny skutočnosti alebo údaja na MsÚ v Senci , 

oddelení daní a poplatkov , ak pes je alebo má byť v meste Senec evidovaný.   

4. Evidenciu a vydávanie známok vedie Mestský úrad v Senci  .  

5. Do evidencie sa zapisuje najmä : ( 1. evidenčné číslo psa , 2. tetovacie číslo alebo 

údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 

držiteľa psa, 4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov , v ktorom 

sa pes zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa 

psa, 5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný , ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi , 6. úhyn psa, 7. 

strata psa  )   



6. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť preukáže príslušným dokladom 

(napr. preukaz ZŤP, protokolom o vykonaní príslušnej skúšky, . . . )  

7. Mesto Senec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa ( 

ďalej len známka ) . Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta Senec 

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

totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.     

8. Stratu, odcudzenie či zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť bez zbytočného 

odkladu MsÚ Senec, , kde je pes evidovaný.  

9. Cena za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 100 Sk.  

10. Chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú známku nebezpečenstva odchytu.   

  

§ 5 
Podrobnosti o vodení psa 

1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§ 4 zákona)  

2. Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona o 

držaní psov takto:  

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

požiadanie mestskej polície preukázať totožnosť psa známkou umiestnenou 

na obojku;  

b. pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru na plochách určených 

k voľnému pohybu psov musí byť riadne označený známkou s identifikačným 

číslom pre potreby kontroly alebo zistenia adresy majiteľa (držiteľa) psa pre 

prípad jeho straty, (chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú známku 

nebezpečenstvu odchytu);  

c. vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, 

bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej 

dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v 

každej situácii;  

d. do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s 

náhubkom;  



3. Zakazuje sa:  

a. voľný pohyb psov bez vôdzky na celom území Mesta Senec (intravilán aj 

extravilán )   

b. opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napríklad pred 

obchodom);  

c. na verejnom priestranstve opustenie nebezpečného psa priviazaného a 

opatreného náhubkom;  

d. najmä privádzať alebo vodiť psov na detské ihriská, kúpaliská, na verejné 

pláže v areáli Slnečných jazier, do plôch verejnej zelene, na športové ihriská, 

do kostolov, na cintoríny, do areálu škôl a školských zariadení.  

e. kúpať psov  na Slnečných jazerách.  

4. Zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na služobného 

psa počas služobného zákroku a vodiaceho psa.  

  

§ 6 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

Ak pes znečistí v intraviláne mesta verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie 

povinný výkaly bezprostredne odstrániť do košov určených na psie exkrementy označenými 

piktogramami, prípadne do kontajnerov určených pre netriedený komunálny odpad.  

 

§ 7 
Odchyt psov 

1. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený mestskou políciou. O odchyte psov vedie 

mestská polícia evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o 

rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických 

okolnostiach odchytu.  

2. Majiteľ je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo.  

3. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi 

orgánmi alebo v medziach ich pokynov (zák. č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti 

a o zmene niektorých zákonov).  



  

§ 8 
Sankcie 

Porušenie povinností upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s § 7 zákona č. 

282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a podľa všeobecne 

platných právnych predpisov (napr. § 46, 47, 48a 49 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch).  

§ 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje 

primátor.  

2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia.  

3. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v 

súlade s ostatnými predpismi, najmä v súlade so zákon o 282/2002 Z. z. ktorým sa 

upravujú podmienky držania psov, so zákonom o veterinárnej starostlivosti a o zmene 

niektorých zákonov č. 488/2002 Z. z. a vyhláškou o chove spoločenských zvierat č. 

231/1998 Z. z.  

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje  VZN MsZ. 2002 ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v mesta Senec  

5. Po vyvesení v úradnej tabuli po dobu 15 dní bude všeobecne záväzné nariadenie 

prístupné na Mestskom úrade.  

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli Mesta.  

7. Vyvesené  od  01.07.2003 do 17.07.2003.  

  

  

  

  

  

  

Ing. Karol Kvál 

 primátor mesta 



  

 
1) 

  

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, 

zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z., o Železničnej polícii v 

znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o 

Obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení 

neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1994 o poľnej 

stráži. 
2)  Zákon č. 379/1997 o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných 

činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných 

službách). 
3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov. 
4)  § 13 a § 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona Národnej radu 

Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z. 

 


