
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. 11/2018 

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 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 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. Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb ohľadom evidencie psov upravuje § 3 

Zákona č. 282/2002 Z.z. 

2. Evidenciu psov na území mesta Rajec vedie finančné oddelenie Mestského úradu v Rajci, 

ktorý vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 

„známka“). 

3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný oznámiť finančnému oddeleniu Mestského úradu v Rajci do 14 dní od zistenia 

odcudzenia, zničenia alebo straty. Držiteľovi psa bude vydaná za úhradu 3,50 € náhradná 

známka. 

 

Čl. 4 

Vodenie psa 

1. 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. 



2. 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. 

3. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie mestskou 

políciou preukázať totožnosť psa známkou. 

 

Čl. 5 

Znečisťovanie verejného priestranstva 

1. Na území mesta je zakázané znečisťovať verejné priestranstvá psími exkrementami. Za 

spôsobenú 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. finančné. V prípade, že pes 

bol odchytený, držiteľ si môže psa prevziať, pričom musí uhradiť náklady spojené s 

odchytom a starostlivosťou. 

 

Čl.7 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych 

predpisov. 

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto Rajec prostredníctvom Mestskej 

polície, ktorá je  oprávnená ukladať a vyberať pokuty v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 

v platnom znení s poukazom na § 7 zákona č. 282/2002 Z.z. Kontrolu vykonávajú taktiež 

poverení zamestnanci Mestského úradu v Rajci. 

3. Toto VZN o podmienkach držania psov na území mesta Rajec schválilo MZ v Rajci na 

zasadnutí dňa 25.10.2018 uznesením č.95/2018 a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia. 

 

Ing. Ján Rybárik v. r. 

     primátor mesta 

 

Vypracovala: Alena Uríková 

 


