
 

 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 25.11.2008. 
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Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2008  Mesta Nová Dubnica 

 

Mesto Nová Dubnica na základe § 4, ods. 3, písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona 282/2002 Z. 

z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a podľa zákona č. 659/2007 Z.z. 

o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

vydáva pre územie Mesta Nová Dubnica toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 

o niektorých podmienkach držania psov 

a vedení evidencie na území Mesta Nová Dubnica 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 
1. Územím Mesta Nová Dubnica sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

nariadenie) rozumie zastavané územie katastrálneho územia Nová Dubnica, Malý Kolačín, Veľký 

Kolačín. 

2. Nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov, sumu úhrady na vydanie náhradnej 

známky psov, podrobnosti o vodení psov, vymedzenie miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psov 

a vstup psov, podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami, ako aj vedenie 

príslušnej evidencie. 

3. Nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov. 

 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov pre účely tohto nariadenia 

 
1. Zvláštnym psom je pes :  (§2 písm. a) Zákona č. 282/2002 Z.z..,  ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov, ďalej len „zákon“) 

a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 

b/ používaný horskou službou 

c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh 

civilnej ochrany 

d/ poľovný 

e/ ovčiarsky 

f/ vodiaci 

g/ počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo skúšobného 

poriadku. 



 

 

2. 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. (§2 písm. 

b) zák. 282/2002 Z.z.) 

3. 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.  

(§2 písm. c) zák. 282/2002 Z.z.) 

4. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia 

na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné (ulice, námestia, chodníky, schodiská, parkoviská, 

zastávky MHD, parky, sídlisková zeleň, uličná zeleň, areály škôl, detské a školské ihriská, 

cintoríny,  a pod.) 

5.  Túlavé zviera je zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka  alebo držiteľa pohybuje po 

priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase 

jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti. (§2 písm. c) vyhl. 123/2008 Min. 

pôdohospodárstva SR) 

6. Chovným priestorom sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor alebo zariadenie,  určené 

na chov spoločenských zvierat s možnosťou ich rozmnožovania. 

 

 

Článok 3 

Evidencia psov 

 
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v meste Nová Dubnica  (ďalej len „mesto“) 

podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). (§3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

2. Evidenciu psov podľa bodu 1 vedie  poverený pracovník klientského centra oddelenia 

organizačno-správneho Mestského úradu. (v zmysle §3  ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 90-teho dňa 

držby psa. (§3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z.) Majiteľ psa je povinný predložiť očkovací preukaz 

alebo iný doklad, potvrdzujúci splnenie povinnosti očkovania psa. 

4. Do evidencie sa zapisujú údaje: (§3 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

a) evidenčné číslo psa 

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má 

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa 

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce 

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

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 

f) úhyn psa 

g) strata psa. 

5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie podľa bodu 4, je držiteľ psa 

povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť. (§3 ods. 4 zákona č. 282/2002 

Z.z.) 

6. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 

„známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa a  názov mesta. Držiteľovi nebezpečného 

psa bude vydaná osobitná známka, preukazujúca skutočnosť, že je pes nebezpečným psom. 

Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. (§3 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

7. Známka je neprenosná na iného psa. Jej stratu, odcudzenie alebo zničenie je držiteľ psa 

povinný do 14 dní odvtedy, ako odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu. 

Mesto vydá za úhradu 2 € držiteľovi psa novú známku a držiteľ psa je povinný zaplatiť poplatok 



 

 

jednorazovo v hotovosti v pokladni klientského centra mestského úradu. (§3 ods. 6 zákona č. 

282/2002 Z.z.). 

8. Držiteľ psa je povinný dodržiavať daňovú povinnosť podľa VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch. 

 

 

 

Článok 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. (§4 ods. 1 zákona č. 

282/2002 Z.z.) 

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 . (§4 ods. 2, zákona č. 282/2002 Z.z.) 

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

dohľad. (§4 ods. 3, zákona č. 282/2002 Z.z.) 

4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť na požiadanie svoje meno, priezvisko a 

adresu trvalého pobytu pracovníkovi mestskej polície a každej osobe, ktorú pes pohrýzol. Ak psa 

vedie iná osoba ako držiteľ psa, je táto osoba povinná 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 nebol použitý v 

nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. (§4 ods. 4 zákona č. 

282/2002 Z.z.). 

5. Vodiť psa (okrem zvláštneho psa) na miesta so zákazom voľného pohybu (článok 6 tohto 

VZN) 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 možno psa ovládať v každej 

situácii. 

6. Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného psa. 

7. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, musí preukázať evidenčnú známku na požiadanie 

príslušných orgánov podľa čl. 8 bod 10  tohto VZN. 

8. Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve bez uviazania a bez náhubku. 

9. Zakázané je nebezpečného psa pustiť voľne alebo opustiť ho, a to aj po uviazaní. 

10. S uhynutým psom je držiteľ povinný naložiť podľa pokynov veterinárnej správy. Nie je 

povolené tieto zvieratá zakopávať v katastrálnom území Nová Dubnica, Malý Kolačín, Veľký 

Kolačín, ani ich vkladať do nádob na odpad. 

 

 

Článok 5 

Ostatné povinnosti držiteľov psov 

 
1. Držiteľ psa je povinný: 

a) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie  a narušované 

vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom 



 

 

obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými odpadmi (rušenie 

nočného kľudu v dobe od 22:00 do 06:00 hod a pod.) 

b) dbať na ochranu psa, riadnu výživu a jeho čistotu 

c) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot 

d) na bránu pred rodinným domom pri držaní nebezpečného psa umiestniť tabuľku 

„Pozor nebezpečný pes“ 

e) pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie (§3 písm. b) Vyhlášky č. 

123/2008 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva SR o podrobnostiach o ochrane 

spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre 

zvieratá, ďalej len „vyhláška“)  

f) dostaviť sa v lehotách stanovených veterinárnou správou k pravidelnému  

očkovaniu a ošetrovaniu proti nákazlivým chorobám 

g) dodržiavať každoročne povinnosť očkovania proti besnote (§48 ods.1 písm. aa) 

Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti) 

h) chovať alebo držať psa v takých podmienkach, ktoré umožňujú zabezpečenie 

dobrého zdravotného stavu a uspokojovanie fyziologických, etologických 

a sociálnych potrieb psa (§3 písm. c) vyhlášky č. 123/2008 Z.z.) 

i) dať psa, ktorý poranil človeka, bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi 

a potvrdenie o prehliadke psa odovzdať poškodenému 

j) uhradiť škodu spôsobenú zvieraťom podľa všeobecne platných právnych 

predpisov. 

2. Zakazuje sa opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho. (§22 ods. 3 písm. h) Zákona č. 39/2007 

Z.z. o veterinárnej starostlivosti) 

 

 

Článok 6 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 
1. Voľný pohyb psa (okrem zvláštneho psa) sa na území Mesta Nová Dubnica zakazuje, mimo 

plôch vyhradených týmto VZN pre voľný pohyb psov. Zákaz sa nevzťahuje na pozemky vo 

vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb – okrem pozemkov vo vlastníctve Mesta 

Nová Dubnica. 

2. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá 

psa vedie. Voľne sa pohybujúci pes bez prítomnosti jeho držiteľa bude považovaný za túlavé 

zviera. 

3. Miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný a plochy vymedzené pre voľný pohyb psov musia 

byť viditeľne označené. Označenie zabezpečí Mesto Nová Dubnica. 

4. Vyhradenými plochami pre voľný pohyb psov podľa ods. 1 tohto VZN sú (mapové 

znázornenie uvedené v Prílohe č. 1): 

 časť parcely 529/1 v k.ú. Nová Dubnica oproti bytovému domu súp. č. 77 na ulici 

Trenčianskej mimo vybudovaného ihriska, 

 časti parciel 405/1, 336, 399/2 a 399/3 v k.ú. Nová Dubnica t.j. trávnatý pás popri oboch 

stranách ulice SNP od bytového domu č. 74 (vežiak) smerom von z mesta, 

 parcela č. 443/2 v k.ú. Nová Dubnica na Trenčianskej ulici – pás zelene popri garážach až 

po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou, 

 časti parciel č. 337/1 a 337/2 v k.ú. Nová Dubnica, t.j. priestor medzi kinom Panorex, 

budovou Slovenskej sporiteľne, oplotením Materskej školy Jilemnického a areálom 

evanjelického kostola, 



 

 

 parcela č. 155 v k.ú. Nová Dubnica, t.j. plocha medzi bytovými domami č.19 a č.20 

v Sadoch Cyrila a Metoda, 

 parcela č. 2425 v k.ú. Nová Dubnica, t.j. pás zelene popri plote Spojenej školy sv. J.         

Bosca na ulici Trenčianskej, 

 časť parcely č. 85 v k.ú. Nová Dubnica, t.j. vnútroblokový priestor v Pribinových sadoch 

pri domoch č.30 a č.31, 

 časť parcely č. 49 v k.ú. Nová Dubnica, t.j. vnútroblokový priestor v Sadoch kpt. Nálepku  

– parčík medzi domami č. 46 a č. 49, 

 časť parcely č. 512/2 v k.ú. Nová Dubnica, t.j. trávnatá plocha medzi bytovými domami č.       

365 a 533 na ulici SNP, 

 parcela č. 2511/2 – trávnatá plocha pri garážach na Okružnej ulici pri bytovom dome č. 

40, 

 parcela č. 2511/3 – trávnatá plocha pri garážach na Okružnej ulici pri bytovom dome č. 

42, 

 rigol  - plocha záchytnej priekopy a jej okolia - tzv. rigolu, ktorá sa nachádza nad ulicou 

Okružná od domu č. 44 po dom č. 120.  

5. Zakazuje sa vstup so psom: 

a) na verejné  kúpaliská, športoviská, detské ihriská a pieskoviská bez výnimky, do verejných 

budov, cintorínov, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, 

b) do športových zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb, ak vlastník, správca 

alebo užívateľ nerozhodol inak, 

c) ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou „vstup so psom zakázaný“. 

6. Ustanovenia článku 5 nariadenia sa nevzťahujú na pohyb vodiaceho psa. 

7. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, musia byť viditeľne označené. Označenie zabezpečí 

vlastník alebo správca miesta. (§5 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

 

 

Článok 7 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
1. Na plochách vyhradených pre voľný pohyb psov Mesto Nová Dubnica zabezpečuje osadenie  a 

údržbu kontajnerov na zber psích exkrementov, na ktorých je označený účel ich použitia. 

2. Ak pes znečistí priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne 

odstrániť a umiestniť ich do kontajnerov, určených na zhromažďovanie výkalov. Vývoz a 

likvidáciu odpadov z kontajnerov zabezpečuje Mesto Nová Dubnica. (v zmysle §6 ods. 1 zákona 

č. 282/2002 Z.z.) 

3. Ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta O čistote mesta platia v plnom rozsahu. 

 

 

Článok 8 

Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: (§7, ods. 1,2 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

a) neprihlási psa do evidencie, 

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v čl. 4 bod 1, 2 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 

ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 

d) neoznámi odcudzenie, zničenie, stratu evidenčnej známky. 



 

 

2. Priestupku sa dopustí tiež ten, kto psa vedie, ak : 

a) neoznámi svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol a následne mestu, 

b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 

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) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa 

f) zanedbá svoju povinnosť upratovania verejných priestranstiev po znečistení psom. 

3. Za priestupok podľa: 

a) tohto článku, odst. 2, písmeno d) mesto uloží pokutu do 16,60 € (500,-Sk) 

b) tohto článku, odst. 1, písmeno a), b), c) a ods. č. 2 písmeno a), b), c) mesto uloží pokutu do 

165,97 € (5000,-Sk) (§ 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

c) tohto článku, odst. 2, písmeno f)  mesto uloží pokutu do 33,19 € (1000,- Sk) 

4. Mesto môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti dozvedelo, 

najneskôr však do troch rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo. (§ 7 ods. 4 zákona č. 

282/2002 Z.z.) 

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania. (§ 7 

ods. 5 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. (§ 7 ods. 6 

zákona č. 282/2002 Z.z.) 

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta. (§ 7 ods. 7 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

8. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť 

pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v bode 3/. (§ 7 ods. 8 zákona č. 282/2002 Z.z.) 

9. Priestupku proti poriadku v správe sa dopustí aj ten, kto poruší iné povinnosti ako sú uvedené v 

predchádzajúcich bodoch, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo 

týmto nariadením. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do 1000,-Sk podľa všeobecného 

predpisu o priestupkoch. 

10. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva mestská polícia v súčinnosti s 

oddelením životného prostredia a povereným pracovníkom evidencie psov klientskeho centra 

oddelenia organizačno-správneho. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenie 

 
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici na zasadnutí dňa 

15.12.2008. 

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší  všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 

Mesta Nová Dubnica o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území mesta 

Nová Dubnica, VZN č. 10/2004 mesta Nová Dubnica o doplnení a zmene VZN č. 4/2003 a VZN 

č. 4/2005 mesta Nová Dubnica o doplnení a zmene VZN č. 4/2003.         

3.  Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Nová 

Dubnica. 

 

 

Ing. Ján Šušaník   
   primátor mesta 

 



 

 

 

 

 


