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Mesto Levoča v súlade s § 6 ods. 1, s §-4, ods.3, písm. n) zákona č. 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a v súlade a zákona č. 282/2OO2 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Levoča  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA  č. 10/2010 
 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta  
 
 

Úvodné ustanovenia 
§ 1 

 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 
nariadenie).  
 

§ 2 
Čl. 1 

Účel nariadenia 
 
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť niektoré podmienky držania psov na území mesta Levoča, evidencie a 
vodenia psov, vymedziť miesta na území mesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, kde je zákaz vstupu so 
psom, riešiť problematiku znečisťovania verejných priestranstiev, stanoviť podmienky kontroly a sankcií tohto 
nariadenia.  
2. Nariadenia sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, okrem držiteľov 
služobných psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov – 
ďalej len držiteľ psa.  
 

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov 

 
Na účely tohto nariadenia  
a) zvláštnym psom je pes:  
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,  
2. používaný horskou službou,  
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,  
4. poľovný,  
5. ovčiarsky,  
6. vodiaci,  
7. 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 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 nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov a povinnosti     

veterinárnych úkonov podľa osobitných predpisov a nariadení.  
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa a každú zmenu skutočnosti a údajov do evidencie v lehote do  3O dní 

od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v ods.1. 
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3. Evidenciu vedie Mesto Levoča – finančné oddelenie MsÚ.  
4. Do evidencie sa zapisuje najmä:  
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 mesta zdržiava, ak 
sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,  
e. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol provokovaný, alebo použitý v nutnej obrane alebo v 
krajnej núdzi.  
f. úhyn psa,  
g. strata psa.  
5. Držiteľ psa je povinný oznámiť mestu každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie v 
termíne do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja.  
6. Držiteľovi psa zapísaného do evidencie vydá finančné oddelenie evidenčnú známku psa. Na známke je 
uvedené evidenčné číslo psa a názov mesta - Mesto Levoča. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.  
7. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 
povinný do l4 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu, finančnému 
oddeleniu MsÚ, kde je pes evidovaný.  
8. Mesto v súlade s čl.,1 § 7, § 12 VZN č. 20/2006 o miestnych daniach, vyrubí platobným výmerom miestnu 
daň za psa.  
9. Výška úhrady za evidenčnú známku je 1,5 eura, za náhradnú evidenčnú známku 1,5 eura.  
 

Čl. 4 
Obmedzenia voľného pohybu a vstupu so psom 

1. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú 
ľudia. Sú to najmä priestory pred obchodnými centrami, pred školami, pred verejnými inštitúciami, pred 
zdravotnými zariadeniami, pred kostolmi a na chodníkoch vedúcich k nim. Na iných miestach je voľný pohyb 
psa zakázaný tabuľkou zákaz voľného pohybu psov.  
2. Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl, verejných inštitúcii, zdravotných zariadení, kostolov, na 
cintoríny, na športové ihriska, detské ihriska, pieskoviská, na akékoľvek športové, alebo na iný kultúrny či 
oddychový účel vyhradené verejné priestranstva, ktoré sú označené tabuľou zákaz vstupu so psom, alebo 
zákaz vodenia psov.  
 

Čl. 5 
Vodenie psa 

 
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže len osoba, ktorá je fyzický a 
psychický 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. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný, len na 
vôdzke.  
4. Zakazuje sa:  
a. vodiť psa na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa počas služobného 
zákroku a vodiaceho psa  
b. vodiť psa bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia, 
okrem vodiaceho psa.  Ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo 
bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napríklad s náhubkom),  
c. nechať psa voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, 
okrem služobného psa počas služobného zákroku.  
d. psa uviazať alebo ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve (napríklad pred obchodom).  
5. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 
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6. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 
osobe, ktorú pes pohryzol, 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 mestu kde je pes evidovaný. Osobe pohryzenej psom sa odporúča neodkladne vyhľadať lekárske 
ošetrenie a túto udalosť nahlásiť na oddelenie mestskej polície alebo na Obvodné oddelenia PZ..  
 

Čl. 6 
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev 

 
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne 
odstrániť.  
2. Mesto umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený vhodné zberné nádoby na zhromažďovanie 
výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Tieto kontajnery a účel ich použitia 
musia byť viditeľne označené symbolom hlavy psa.  
3. Rozmiestnenie a vyprázdňovanie zberných nádob v meste vykonávajú Technické služby mesta Levoča.  
 

Čl. 7 
Povinnosti držiteľa psa 

 
Držiteľ psa je povinný:  

 
1. Prihlásiť psa, ako aj každú zmenu skutočnosti a údajov v zmysle ustanovení Čl.3 tohto nariadenia do 
evidencie psov a prísne dodržiavať ustanovenia upravujúce evidenciu psov. Nahlásiť všetky zmeny v chove 
psa, stratu psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod.  
2. Opatriť psa evidenčnou známkou vydanou mestom, finančným oddelením MsÚ.  
3. Po zaevidovaní psa uhradiť mestu miestnu daň za psa podľa VZN č. 20/2006 o miestnych daniach.  
4. Prísne dbať, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom okolí a tak nenarušoval 
občianske spolunažívanie.  
5. Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu 
hygieny prostredia.  
6. Prísne dodržiavať ustanovenia Čl.5 - vodenie psa a ustanovenia Čl.4 – obmedzenia voľného pohybu a 
vstupu so psom.  
7. Prísne dodržiavať každoročne povinnosť vakcinácie proti besnote (§ 43 ods.1 písm. ae) zákona č. 
488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov) .  
8. Okamžite dať psa, ktorý poranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, vyžiadať si o tom potvrdenie a 
toto odovzdať poškodenému a na evidenciu psov.  
9. Ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá zabezpečí jeho asanáciu. Nie je dovolené uhynuté zviera dávať 
do smetných nádob, kontajnerov na odpad.  

 
Čl. 8 

Túlavý pes 
 

1. Za túlavého psa je považovaný každý pes voľne sa pohybujúci bez známky a bez vodiacej osoby.  
2. Každý pohyb túlavého psa je potrebné nahlásiť na mestskú políciu.  
3. Odchyt túlavého psa zabezpečuje mestská polícia v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi alebo v 
medziach ich pokynov (488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  
4. Túlavý pes po odchyte bude umiestnený v kotercoch mestskej polície alebo v útulku.  
5. Ak majiteľ psa preukáže jeho vlastníctvo môže si psa vyzdvihnúť po úhrade poplatku a príslušnej pokuty.  
6. Ak sa do 14 dní neprihlási majiteľ psa, ďalší postup určí veterinárny lekár.  
 

Čl. 9 
Priestupky 
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1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak  

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočnosti 
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dni od ich zmeny, 

b) neprihlási psa do evidencie,  
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v Čl. 5 ods.1 a 2,  
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane,  
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, priezvisko a adresu trvalého 

pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,  
b) nezabránil 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 krajnej núdzi,  
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,  
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
 f) neodstránil bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 
  

§ 3 
 

Čl. 1O 
Pokuty 

 
1. Za priestupok podľa Čl.9 odseku 1 a odseku 2 písm. a) až  c)  možno uložiť pokutu do 165 eur a za 
priestupok podľa odseku 2 písm.  d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.  
2. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva mesto a v blokovom konaní mestská polícia a orgány Policajného 
zboru 
3. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,  
4. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi 
Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 
 

Čl. 11 
Prechodné ustanovenie 

 
1. Za vedenie evidencie psov zodpovedá Mesto Levoča, finančné oddelenie MsÚ.  
2. Za kontrolu dodržiavania tohto nariadenia zodpovedá mestská polícia.  
 

Čl. 12 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.  
2. Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa na tomto nariadení č.10/2010  uznieslo uznesením č. 50/B/16 dňa 26. 
8. 2010.  
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.  
 
 

 
Ing. Miroslav Vilkovský  

                                                                                                            primátor mesta  
 
 
 
 
Vyvesené:       8.9.2010 
Zvesené dňa: 23.9.2010 
 


