Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení vydáva pre uplatnenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Rajec toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec
č. 2/2007
o niektorých podmienkach držania psov
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto VZN upravuje niektoré podmienky evidencie a vodenie psov ako aj niektoré
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany
životných podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov v meste Rajec.
2. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na držanie služobných psov, používaných
podľa osobitných predpisov 1) v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z.
Čl.2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sú vymedzené pojmy:
1. verejné priestranstvá – sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu
2. služobný pes – je pes používaný podľa osobitných predpisov 1) v zmysle zákona č.
282/2002 Z.z.
3. zvláštny pes – je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami, horskou
službou, pri záchranárskych, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany, poľovný, ovčiarsky, vodiaci pes, pes používaný počas výcviku alebo
súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
4. 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 obrane.
5. 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.
Čl. 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný viac ako 90 dní v meste Rajec podlieha evidencii.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie lehote do 30 dní od uplynutia
90. dňa držby psa.
3. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsiahnuté v evidenčnom liste psa.
4. Držiteľ psa je povinný pravdivo a úplne uviesť všetky údaje vyžadované k evidenii
psa.
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5. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa do evidencie zapisujú je povinný držiteľ
psa nahlásiť na MsÚ do 30 dní odo dňa ich zmeny. Úhyn psa preukáže potvrdením od
veterinárneho lekára, alebo čestným vyhlásením.
6. MsÚ vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku.
7. Odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky je povinný držiteľ psa oznámiť
na MsÚ – odd. správne do 14 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti. Držiteľovi psa
bude vydaná za úhradu vo výške 100,-Sk náhradná evidenčná známka.
8. Domovník bytového domu každoročne do 31.3. príslušného roka po dohode s MsÚ –
odd. správnym predloží zoznam držiteľov psov v dome, príp. počtu držaných psov
v byte.
Čl. 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. Vodiť psa možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku či prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácii.
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. Bezprostredne po incidente na žiadosť ošetrujúceho lekára zabezpečiť
veterinárne vyšetrenie psa, ktorý pohrýzol človeka a výsledok vyšetrenia oznámiť
poškodenému. 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, alebo na MsÚ – odd. správne, kde je pes
evidovaný, najneskôr v lehote do 5 dní.
6. Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na
iného psa.
7. Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve. Voľný pohyb psa bez vôdzky je
povolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby
bolo zabránené jeho úniku a v prítomnosti držiteľa resp. ním poverenej zodpovednej
osoby na voľných priestranstvách vzdialených od obytných budov min. 50 m, avšak za
dodržania, že pes neohrozí nijakým spôsobom život alebo zdravie občanov a zvierat
a nespôsobí poškodenie či ujmu na majetku a pod.
8. Zakázané je nebezpečného psa pustiť voľne, opustiť ho, a to aj po uviazaní.
9. Kúpanie psa je povolené len vo vodných plochách, kde nie je povolené kúpanie ľudí
a lov rýb. Vo fontáne je kúpanie psa zakázané.
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10. Vstup so psom je zakázaný: na detské pieskoviská, do priestorov vymedzených resp.
bežne využívaných pre hry detí a krátkodobý každodenný oddych obyvateľov, na
pietne miesta (cintoríny, dom smútku), detské a športové ihriská, do predškolských,
školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení,
do objektov
samosprávy, peňažných ústavov, poisťovní, prevádzok obchodov a služieb, verejné
zhromaždenia a na miesta označenými tabuľkami „Zákaz vstupu so psom“.
Miesta zákazu vstupu so psom označí vlastník budovy, zariadenia či nehnuteľnosti vhodným
viditeľným nápisom alebo piktogramom. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich
psov a služobného psa počas zákroku.
Čl. 5.
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. Na území mesta je zakázané znečisťovať verejné priestranstvá psími exkrementami.
Za spôsobilú škodu je zodpovedný ten, kto psa vedie alebo držiteľ psa a má povinnosť
nahradiť ju.
2. Ak pes znečistí, spoločné priestory bytových domov, verejnú zeleň, spevnené plochy
či akékoľvek iné verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a tieto umiestniť do zberných nádob na domový komunálny
odpad.
Čl. 6
Odchyt psov
1. Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v meste Rajec, vykonávajú poverení pracovníci
Mestskej polície (MsP), príp. právnická či fyzická osoba s oprávnením na túto činnosť
na základe poverenia primátora mesta.
2. Odchytený môže byť každý pes, ktorý je túlavý, nie je označený evidenčnou známkou
alebo voľne sa pohybujúci mimo priestranstva na to určeného.
3. Držiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na MsP alebo MsÚ – odd. správne. V prípade, že
pes bol odchytený, držiteľ si môže psa prevziať, pričom musí uhradiť náklady spojené
s odchytom a starostlivosťou.
4. Ak sa do 14 dní od odchytu psa jeho držiteľ neprihlási, môže byť pes ponúknutý na
odpredaj resp. bude so psom naložené podľa platných predpisov.
Čl.7
Sankcie
1. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia sú zodpovední držitelia psov.
Postihujú sa v zmysle § 7 zákona o podmienkach držania psov č. 282/2002 Z.z.
pokutou až do výšky 5 000,-Sk, v blokovom konaní MsP na mieste do výšky 500,-Sk.
2. Pri opakovanom spáchaní priestupku možno uložiť pokutu do výšky dvojnásobku
pokút uvedených odst.1
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Čl.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/ Mestská polícia v Rajci
b/ MsÚ v Rajci
c/ hlavný kontrolór Mesta Rajec
d/ osoby poverené primátorom Mesta Rajec
Čl.9
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov
2. Ustanovenie 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.
3. Toto VZN ruší platnosť VZN č. 45/2002
4. Toto VZN o podmienkach držania psov na území mesta Rajec schválilo MZ v Rajci
na zasadnutí dňa 13.12.2007 uznesením č. 120/2007 a nadobúda účinnosť 15 dňom
od vyvesenia.

Ing. Ján Rybárik v. r.
primátor mesta

Vyvesené: 14.12.2007
Zvesené: 28.12.2007

