Mesto Čadca vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 5 odst.
zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov v znení
neskorších predpisov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ČADCA O
PODMIENKACH DRŢANIA PSOV NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA číslo 70/2008.
VZN bolo vydané na základe uznesenia MZ ČADCA č. 14/2008 zo dňa 08. februára 2008 na
základe § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
V zmysle § 6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa
23.1. 2008 a zvesené dňa 8.2. 2008 pred zastupiteľstvom a v zmysle § 6 odst. 8 zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa 8.2. 2008 a zvesené dňa 25.2.
2008 po zastupiteľstve pričom nadobudlo právoplatnosť dňa 1.3.2008

Článok 1
Základné pojmy
1. Drţiteľ - kaţdý, t.j. fyzická alebo právnická osoba (chovateľ, majiteľ), alebo kto na
akýkoľvek účel hoci len prechodne, chová psa.
2. Chovné zariadenie - zariadenie farmového, klietkového alebo iného typu pre chov
psov.
3. Občiansky objekt - jedno alebo viac miestností, ktoré vyuţíva človek na rôzne účely
(napríklad obytné, obchodné, kultúrne, atď.).
4. Vodenie psa - vlastný pohyb psa na vôdzke pri fyzickej prítomnosti chovateľa.
5. Voľným pohybom psa - je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovaţuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
6. Zvláštnym psom je pes:
o pouţívaný súkromnými bezpečnostnými sluţbami podľa osobitného zákona,
o pouţívaný horskou sluţbou,
o pouţívaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, pri plnení
úloh CO,
o poľovný,
o ovčiarsky,
o vodiaci,
o pouţívaný počas výcviku alebo súťaţe konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
7. Nebezpečným psov - je kaţdý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi.

Článok 2
Ohlasovacia povinnosť
Ohlasovaciu povinnosť sú povinní splniť drţitelia psov na území mesta Čadca.

Článok 3
Evidencia psov

1. Kaţdý pes drţaný nepretrţite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Drţiteľ psa na území mesta Čadca je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej
vete.
2. Evidenciu vedie Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, oddelenie ţivotného prostredia a
odpadového hospodárstva
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
o evidenčné čísla psa,
o tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
o meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu drţiteľa psa,
o umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území mesta Čadca zdrţiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého
pobytu drţiteľa psa,
o skutočnosť, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
o úhyn psa,
o strata psa.
4. Kaţdú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je drţiteľ povinný
do 30 dní oznámiť Mestu Čadca, Mestský úradu v Čadci v lehote od posledného dňa,
keď zmena nastala.
5. Odcudzenie evidenčnej známky, zničenie alebo jej stratu je drţiteľ povinný oznámiť
do 14 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

Článok 4
Práva a povinnosti drţiteľov psov
1. Drţiteľ psa je povinný:
o ak nastane skutočnosť v zmysle článku 3 odst. 1, písomne ohlásiť
nadobudnutie psa na Mestský úrad Čadca, oddelenie ţivotného prostredia a
odpadového hospodárstva na predpísanom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe
č. 1,
o je povinný ohlásiť písomne Mestskému úradu Čadca vznik, zánik a kaţdú
zmenu v zmysle článku 3 odst. 4, ,
o zabezpečiť, aby psa okrem drţiteľa viedla len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a schopná ovládať psa v kaţdej situácii,
o pri vedení psa alebo psov mimo pozemku alebo objektu patriacemu drţiteľovi
zabezpečiť, aby kaţdý pes mal na obojku umiestnenú evidenčnú známku
vydanú Mestom Čadca,
o zabrániť tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
o na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok,
o mať na vôdzke psa pokiaľ sa pohybuje na miestach, kde sa pohybujú alebo
zhlukujú ľudia,
o zabezpečiť, aby pes nepôsobil rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
o zabezpečiť, aby pes nespôsoboval fyzické napadnutie alebo ho nepouţili na
zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedená o psa pri výkone stráţnej sluţby alebo
pri pouţití na výkon sluţobných povinností psov ozbrojených zborov a polície,
o dbať o ochranu psa, jeho riadnu výţivu a čistotu,
o výcvik psa robiť len v priestoroch a na miestach na to určených,

o
o

o

v prípade poranenia človeka psom sú drţitelia povinní zabezpečiť okamţité
veterinárne vyšetrenie psa,
na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť psie výkaly - trus
umiestniť do vhodného obalu a následne do odpadovej nádoby na to určenej
takým spôsobom, aby nedochádzalo k úniku zápachu z trusu do okolia,
mimo svojho súkromného pozemku a majetku mať psa vţdy pod priamym
dohľadom. V opačnom prípade moţno psa povaţovať za túlavého.

2. Drţitelia psov nesmú vodiť psa:
o na detské ihriská a pieskoviská, do areálov škôl a predškolských zariadení,
o na štadión a iné verejnosti prístupné športoviská. Uvedené obmedzenie sa
nevzťahuje na psov, ktorých priviedli na športovisko za účelom športového
výkonu v rámci verejného športového podujatia,
o na miesta označené „Zákaz vodiť psov" alebo iným označením.
3. Drţiteľom psov sa zakazuje:
o chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho potrebám najmä v pivnici, na
povale, na balkóne (lodţii),
o podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku,
pouţívať psa na psie zápasy ani ho pripravovať na ne,
o opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho,
o uhynutého psa umiestniť do zbernej nádoby, kontajnera na odpad, alebo inak
nepovolene odstraňovať.

Článok 5
Práva a povinnosť mesta Čadca
1. Mesto Čadca vydá evidenčnú pri zápise psa do evidencie psov.
2. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu
evidenčnej známky, je drţiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie,
zničenie, alebo stratu zistil, oznámiť Mestskému úradu Čadca, oddelenie ţivotného
prostredia a odpadového hospodárstva. MsÚ drţiteľovi psa za poplatok 100,- Sk vydá
náhradnú evidenčnú známku.
3. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný, a údaj o
tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou drţiteľ psa preukazuje totoţnosť psa a
splnenie ohlasovacej povinnosti.
4. Mesto Čadca označí zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu so psom na
vyhradených verejných priestranstvách a vyhradených objektoch vo vlastníctve mesta.

Článok 6
Doplňujúce špecifické podmienky chovu
1. Mesto Čadca umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery
vhodné na zhromaţďovanie výkalov a zabezpečí priebeţné hygienické odstraňovanie
ich obsahu.
2. Mesto Čadca na kontajneroch viditeľne označí účel ich pouţitia.

Článok 7
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môţe len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v kaţdej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a ţivotnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môţe len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vţdy zodpovedá drţiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
4. Drţiteľ psa a 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 pobyt u drţiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Článok 8
Sankcie - priestupky
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia
1. Mesto Čadca uloţí pokutu do 500 Sk, tomu kto psa vedie, ak
a/ evidenčnou známkou nepreukáţe totoţnosť psa a splnenie ohlasovacej povinnosti,
b/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
2. Mesto Čadca uloţí pokutu do 5.000 Sk, tomu kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu drţiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c) neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
3. Mesto Čadca uloţí pokutu do 5.000 Sk, drţiteľovi psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umoţní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 7 ods.
1 a 2,
c) neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky v lehote podľa článku 3 odst.
5.
4. Mesto Čadca bude ukladať pokuty za prípadne porušenia ostatných článkov a bodov
tejto VZN v zmysle platných predpisov

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Výstavy, prehliadky a iné chovateľské podujatia moţno uskutočňovať na základe
povolenia Mesta Čadca, podmieneného písomným ohlásením Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy v Čadci.
2. Nájdenie uhynutého zvieraťa treba nahlásiť Mestskej polícii v Čadci

3. Dodrţiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú osoby na základe písomného
poverenia primátorom mesta Čadca a pracovníci Mestskej polície v Čadci

Článok 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.3.2008 a zároveň od 1.3.2008 ruší
VZN o ochrane a tvorbe zdravých podmienok a zdravého ţivota v meste Čadca, ktoré bolo
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca pod číslom 89 zo dňa 31.10.2002
Ing. Jozef Vraţel
primátor mesta

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 70/2008
Náležitosti ohlásenia držiteľa psa o zápis psa do evidencie psov na území mesta Čadca v
zmysle zíkona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov:

EVIDENČNÉ ČÍSLO PSA
-pridelí mesto Čadca
meno,
priezvisko
adresa trvalého pobytu drţiteľa psa
umiestnenie chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce zdrţiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s
miestom trvalého pobytu drţiteľa psa
tetovacie číslo
údaj o čipovaní psa
úhyn psa
strata psa
nebezpečný pes *
skutočnosť, či pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi

