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Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2010 

o niektorých podmienkach držania psov 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“): 
 
 

§1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto VZN podrobnejšie upravuje niektoré ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 

2. Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania, evidencie a vodenia psov, ako aj niektoré 
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany životného 
prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľov v meste Nitra.  

3. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na držanie služobných psov používaných podľa 
osobitných predpisov.1 

§2 
Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto VZN sa použijú nasledovné pojmy: 
1. zvláštny pes je pes 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2,  
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany3,  
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 

skúšobného poriadku,  
2. nebezpečný pes – je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 

napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo nutnej obrane4. 
3. túlavý pes - je každý pes nachádzajúci sa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 

bez bezprostrednej prítomnosti osoby, ktorá nad ním vykonáva dohľad.  
4. voľný pohyb psa – je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na 

chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného 
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

5. verejné priestranstvá – sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu.  

                                                 
1 napr. zákon č. 171/133 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej 
a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, 57/1998 
Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 
199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2 zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
3 zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
4 § 24, 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  



6. výbeh pre voľný pohyb psov – oplotená plocha určená na voľný pohyb psov bez vôdzky, 
v ktorom sa nachádzajú prekážky pre psov, špeciálne nádoby na zber psích exkrementov 
a informačné tabule. 

7. psie WC – zariadenie, ktoré slúži na vykonávanie biologickej potreby psa. 
 

§3 
Evidencia psa 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii. 
2. Evidenciu psov držaných v danom roku prevažne na území mesta Nitry vedie Mestský úrad 

v Nitre (ďalej len „MsÚ“), oddelenie miestnych daní a poplatkov, (ďalej len „OMDaP“).  
3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa lehoty uvedenej v bode 1. 
4. Pri evidencii psa je jeho držiteľ povinný pravdivo a úplne nahlásiť všetky údaje v zmysle 

Zákona, údaj o tom, či ide o zvláštneho psa a predložiť očkovací preukaz psa. 
5. MsÚ, OMDaP, vydá držiteľovi psa po zapísaní do evidencie  evidenčnú známku.  
6. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je povinný držiteľ psa 

nahlásiť na MsÚ, OMDaP, do 30 dní odo dňa ich zmeny. 
7. Úhyn psa bývalý držiteľ preukáže potvrdením veterinárneho lekára alebo čestným prehlásením, 

stratu a odcudzenie psa na účely vyradenia psa z evidencie bývalý držiteľ potvrdzuje čestným 
prehlásením. 

8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky  je povinný držiteľ psa do 14 dní odo dňa 
zistenia tejto skutočnosti oznámiť na MsÚ, OMDaP, ktoré držiteľovi psa vydá za úhradu vo 
výške 1,15 € náhradnú evidenčnú známku s novým evidenčným číslom psa. 

 
§4 

Vodenie psa 
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 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 mať nebezpečný pes 
nasadený náhubok. 

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

4. 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 povinný 
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi oznámiť Mestskej polícii (ďalej len „MsP“) 
alebo na MsÚ, oddelenie komunálnych činností a životného prostredia (ďalej len „OKČaŽP“). 

5. Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného psa. 
6. Ten, kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov preukázať evidenčnú známku.  
7. Zakázané je opustiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. 
8. Mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov musí mať pes uvedený v prílohe č. 1 tohto 

VZN ako aj pes, ktorý meria v kohútiku minimálne 50 cm, nasadený kožený náhubok.  
9. Kúpanie psa je povolené len vo vodných plochách, kde nie je povolené kúpanie ľudí a lov rýb.  

Vo fontánach je kúpanie psa zakázané. 
10. Voľný pohyb psa je zakázaný v Mestskom parku na Sihoti (podľa prílohy č. 2 tohto VZN). 



11. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne 
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom 
prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.  

12. Vstup so psom je zakázaný: 
a) do zdravotníckych zariadení, 
b) do potravinárskych zariadení  a prevádzok, 
c) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení, 
d) do kultúrnych, vzdelávacích, športových a iných zariadení,  
e) na detské ihriská a pieskoviská, 
f) na kúpaliská, 
g) do cintorínov,  
h) na trhoviská 
i) na ploche pred Misijným domom a Kostolom Matky Božej na Kalvárii v zmysle prílohy č.3 

tohto VZN. 
13. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na detské ihriská a 

pieskoviská. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými 
bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2 a psov používaných pri záchranných 
prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany. 

14. Miesta podľa bodu 10. a 12. musia byť viditeľne označené. 
15. Mesto Nitra vyčlenilo výbehy pre voľný pohyb psov, ktoré sa nachádzajú: 

a) Kmeťova ul., 
b) Kmeťova ul. – Murániho ul., 
c) Pražská ul., 
d) Parkové nábrežie, 
e) Trieda Andreja Hlinku, 
f) Vihorlatská. 

16. Užívatelia výbehov pre voľný pohyb psov sú povinní dodržiavať podmienky užívania uvedené 
na informačných tabuliach umiestnených vo výbehoch. 

 
 

§5 
Znečisťovanie verejného priestranstva 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne 
odstrániť na to vhodnými pomôckami. Rovnako je povinný postupovať aj v prípade, ak pes 
výkalmi znečistí psie WC. 

2. Na psie exkrementy je možné používať odpadové nádoby slúžiace na zber psích výkalov, ktoré 
sa nachádzajú vo výbehoch pre voľný pohyb psov. V prípade, že ten, kto psa vedie, nemá 
bezprostrednú možnosť použiť nádobu slúžiacu výlučne na zber psích výkalov, možno na psie 
exkrementy použiť odpadové nádoby na komunálny odpad.  

 
 

§6 
Odchyt psov 

1. Odchyt psov v meste Nitra vykonáva veterinárna služba k tomu účelu určená v spolupráci 
s MsP a s Mestskými službami. 

2. O odchyte psov vedie evidenciu MsP, veterinárna služba, ktorá odchyt uskutočnila a subjekt, 
ktorý dal na odchyt pokyn. 

3. Odchytený môže byť každý pes, ktorý sa v zmysle tejto VZN považuje za túlavého. 
4. Odchytený pes bude premiestnený do karantény na pozorovanie, aby sa zabránilo rozširovaniu 

nákazlivých chorôb. V prípade zistenia ochorenia odchyteného psa na základe veterinárneho 
vyšetrenia veterinárny lekár určí ďalší postup. 



5. Držiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na MsP alebo MsÚ, OKČaŽP. V prípade, že pes bol 
odchytený, držiteľ si môže psa prevziať, pričom musí uhradiť náklady spojené s odchytom 
a starostlivosťou. 

6. Ak sa do 14 dní od odchytu psa neprihlási jeho držiteľ, bude pes umiestnený do útulku. 
 

§7 
Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 
a) neoznámi Mestu Nitra, každú zmenu skutočností a 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.1, 2 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 
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených 
 

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

a)  držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, ak opustí psa mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov 

b)  ten kto psa vedie, ak pes uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN nemá nasadený kožený   
 náhubok. 

 
4. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 možno uložiť pokutu vo výške podľa Zákona a za 

priestupok podľa odseku 3 možno uložiť pokutu vo výške v zmysle osobitného predpisu5. 
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 
6. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva Mesto Nitra a v blokovom konaní Mestská polícia 

a orgán Policajného zboru. 
 

§8 
Kontrolná činnosť 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na 
zabezpečenie verejného poriadku a čistoty mesta a na základe upozornení a sťažností občanov: 

a) MsP v Nitre, 
b) Mesto Nitra cestou: 
 - OKČaŽP MsÚ v Nitre,  

 - OMDaP MsÚ v Nitre, 

                                                 
5 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 



 - Útvaru hlavného kontrolóra MsÚ Nitra,  
 - ďalších osôb poverených primátorom mesta Nitry.    

§9 
Záverečné ustanovenia 

1. Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté  ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 6/2005 o miestnych daniach v znení neskorších dodatkov.  

2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 14/2002 o niektorých podmienkach držania psov. 
3. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú v plnom rozsahu aj na psov chovaných pred jeho 

účinnosťou. Ak podmienky držania psa nespĺňajú požiadavky tohto VZN, držiteľ psa je povinný 
tieto zosúladiť ku dňu účinnosti tohto VZN.  

4. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 17.06.2010 a toto VZN 
nadobudlo účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ t.j. 02.07.2010. 

 
 
 
 
 
 
 
         Jozef Dvonč                     Igor Kršiak 
   primátor mesta Nitry                     prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha 1: 
Zoznam psov, ktorí musia mať náhubok: 
 
Americký stafordšírsky teriér a kríženci 
Americký pitbulteriér a kríženci 
dogy 
Brazílska fila 
Španielsky mastin 
Anglický mastif 
Tosa inu 
Bandog 
Bulmastif 
Rotvajler 
Doberman 
Rodézsky ridgeback 
 

       

staford             pitbulteriér 
 

   

doga            Brazílska fila 
 



   
Španielský mastin        Anglický mastif 

 

     

Tosa inu          Bandog         Bulmastif 
 

     

rotvajler            Doberman     Rodézsky ridgebac k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 2: 
 
Mestský park - plocha, kde je voľný pohyb psov zakázaný 

 
 



Dôvodová správa 
 
           Dňom 1. apríla 2010 nadobudla účinnosť novela zákona 369/1990Zb o obecnom zriadení, 
kde sa v článku V. upravuje Zákon č. 282/2002 Z.z.,, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov.  
V predkladanom návrhu sú zapracované tieto nové pojmy a predpisy: 
 
1. Vytvorenie nových pojmov 

1.1. „výbeh pre voľný pohyb psov“ 
1.2. „psie WC“ 
1.3. „túlavý pes“ 

2. Nové predpisy 
2.1. Je zakázané opustiť psa mimo chovného priestoru 
2.2. Pes podľa prílohy a od 50 cm výšky v kohútiku musí mať nasadený kožený náhubok 
2.3. Zákaz voľného pohybu psa v Mestskom parku – príloha č.2 
2.4. Zákaz vstupu so psom 
2.5. Výbehy pre voľný pohyb psov 
2.6. Podmienky na odstraňovanie psích exkrementov 
2.7. Odchyt psov 

3. Priestupky 
 
Účelom tohto VZN je: 

- sprísnenými pokutami sankcionovať držiteľov psov a tých, kto psa vedie za porušovanie 
predpisov 

- spresniť podmienky vodenia psov, kto, kde a za akých okolností môže držiteľ vodiť psa, 
určenie zákazu vstupu so psom a pod 

- stanovenie podmienok a povinností na zber exkrementov 
- zavedenie povinnosti viesť psa s nasadeným náhubkom u určených plemien 
- viesť presnú evidenciu o držaní psov 
 

Návrh VZN  č.2/2010 o niektorých podmienkach držania psov v predloženom znení bol 
- pripomienkovaný právnym oddelením MsÚ v Nitre 
- pripomienkovaný Mestskou políciou v Nitre 
- prejednaný na rokovaní Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné práce a verejný 

poriadok pri MZ dňa 15.3.2010 
- prerokovaný na MR konanej dňa 11.05.2010 uznesením č. 229/2010-MR a odporúčaný MZ 

uzniesť sa na vydaní podľa predloženého návrhu, vrátane pripomienky poslanca Baláža, 
ktorá bola zapracovaná do materiálu – § 4, odst. 12 – doplnené písmeno i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých podmienkach 
držania psov 
u z n i e s l o    s a    n a    v y d a n í 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov 
u k l a d á  
vedúcemu oddelenia KČaŽP 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientského centra služieb 
- vyvesenie vydaného znenia VZN č. 2/2010 na úradnej tabuli MsÚ 

T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 

T: do 30 dní 
K: ref. org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


