Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011
o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Košice - Barca
/ďalej len ,,nariadenie“/
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť niektoré podmienky držania psov a zabezpečiť čistotu
na verejných priestranstvách a tiež bezpečnosť cestnej premávky v mestskej časti Košice Barca.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
Zvláštnym psom je pes
používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
používaný horskou službou,
používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
poľovný,
ovčiarsky,
vodiaci,
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.
c) 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.
a)
1.
2.
3.
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§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
mestskej časti Košice - Barca v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej
v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza v mestskej časti Košice - Barca.
2. Do evidencie sa zapisujú najmä zákonom stanovené údaje, ktorých zmenu a každú zmenu
skutočností, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od ich zmeny
oznámiť mestskej časti Košice - Barca.
3. Mestská časť Košice - Barca vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú
známku psa (ďalej len ,,známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mestskej
časti Košice - Barca, 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 do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť

mestskej časti Košice - Barca. Držiteľovi psa vydá mestská časť náhradnú známku za úhradu
vo výške 2,- €.
§4
Vodenie psa
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 len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho 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.
3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
4. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
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 napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť mestskej časti
Košice - Barca, ak je tu evidovaný.
6. Vstup so psom je zakázaný na týchto miestach:
a) detské ihriská a pieskoviská, športové areály, miestny park a pietne miesta, pokiaľ
vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,
b) do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení,
obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov v zmysle
platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,
c) bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú,
alebo zhlukujú ľudia,
7. Pri vodení psa na verejnom priestranstve zabezpečiť, aby každý pes mal na obojku
umiestnenú evidenčnú známku. Osoba, ktorá na území mestskej časti vedie psa alebo nad ním
vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie Mestskej polície preukázať totožnosť psa
známkou umiestnenou na obojku.
8. Miesta vymedzené podľa ods. 6 písm. a) a b) tohto paragrafu musia byť viditeľne
označené, umiestnením vhodného piktogramu alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník,
správca, alebo užívateľ budovy alebo zariadenia.
§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť do odpadových nádob na to vyhradených alebo do odpadových nádob
na komunálny odpad.
§6
Priestupky
Ak držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, sa dopustí priestupku uvedenom v § 7 zák. č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psa, uloží sa mu pokuta do
165 € alebo do 65 € podľa druhu priestupku.

Alebo
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi mestskej časti každú zmenu skutočností alebo údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §.4 ods. 2 a ods.
3 tohto VZN,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky.
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) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom
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) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) mestská časť môže uložiť pokutu
do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) mestská časť môže uložiť pokutu do
65 eur.
§7
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva mestská časť
prostredníctvom poverených zamestnancov a hlavný kontrolór mestskej časti.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice -Barca
uznesením č.44/06/2011 dňa 22.06.2011.
2. Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000 o podmienkach
chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území Mestskej časti
Košice -Barca v znení dodatku č. 3/2002 a dodatku č. 1/2005.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mestskej
časti Košice - Barca.
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