
 
      Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a  doplnkov v  spojení  s  ustanoveniami  § 3 ods. (6), § 4 ods. (5), § 5 ods.1  a § 6 
ods. (3) zákona  NR SR  č.282/2002 Z.z.,  ktorým  sa  upravujú niektoré podmienky  držania psov v 
znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 
 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 
  Mesta Dunajská Streda č.  19/2009  zo dňa 15. decembra 2009  
o podmienkach držania psa na území Mesta Dunajská Streda  

 
 

 § 1 
 Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje bližšie podmienky držania 
psov ich držiteľom alebo osobou, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad na území Mesta 
Dunajská Streda (ďalej len “Mesto”). 
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na držiteľa služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov.  
 

 § 2 
 Vymedzenie pojmov 

 
Na účely tohto nariadenia 
a)  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, 
b)  zvláštnym psom je pes 
1.    používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
2.    používaný horskou službou 
3.    používaný  pri  záchranných,  lokalizačných  a  likvidačných  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  
c)  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,  
d)  verejným  priestranstvom  sú  verejnosti  prístupné  pozemky  vo  vlastníctve  a   užívaní Mesta.  
 

 § 3 
 Evidencia psov 

 (1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 
evidencii      psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od 
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste , kde sa pes v danom roku 
prevažne nachádza. 

(2) Evidenciu vedie Mestský úrad v Dunajskej Strede, oddelenie evidencie majetku, daní  a 
      podnikania. 
 



 

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä 

 a/ evidenčné číslo psa, 

 b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako ho pes má, 

 c/ meno, priezvisko a  adresa 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 

 

(4) Každú  zmenu  skutočností  a  údajov, ktoré  sa zapisujú do evidencie, je držiteľ  psa povinný do   

     30 dní od zmeny skutočností  alebo údaja oznámiť  Mestskému úradu v  Dunajskej Strede (ďalej       

     len „Mestský úrad“).  

(5) Mestský   úrad   vydá  držiteľovi  psa  zapísaného do evidencie  evidenčnú  známku  (  ďalej  len        

     “známka”).  Na  známke  sa  uvedie  evidenčné  číslo psa,  názov  Mesta,  kde  je  pes evidovaný   

      a  údaj  o  tom  či  je  pes  nebezpečným   psom. Známkou  držiteľ   preukazuje   totožnosť   psa. 

(6) Známka  je neprenosná  na  iného  psa. Odcudzenie,  zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa  

     povinný  do 14 dní odvtedy, čo  odcudzenie, zničenie alebo  stratu známky zistil, oznámiť Mestu.  

(7) Mesto Dunajská Streda  vydá  držiteľovi  psa za  úhradu 3,31 EUR náhradnú známku, v prípade 

     odcudzenia, zničenia alebo straty známky. 

 

§ 4 

Voľný pohyb psa 

 
(1) Voľný pohyb psa na verejných priestranstvách Mesta je možný len na viditeľne označených 
verejných priestranstvách. Mestský úrad na týchto miestach umiestni kontajnery  vhodné na 
zhromaždenie výkalov a zabezpečí hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na  kontajneroch sa 
viditeľne označí účel ich použitia.  
 
(2) Vstup so psom je zakázaný: 
     a/ na detské ihriská a pieskoviská 
     b/ na verejné športové ihriská a plochy určené na tento účel, 
     c/ do areálov materských a základných škôl, 
     d/ na kúpaliská 
     e/ na cintoríny 
 
(3)  Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov. 
 
  
 



 
§ 5 

Vodenie psa 
 

     (1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a      
           psychicky spôsobilá 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, len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom   
      postroji. Pevnosť  vôdzky  a  jej dĺžka musia byť primerané psovi a  situácii tak, aby bolo možné   
      psa ovládať v každej situácii. 
(4) Psa nie je možné 

a) vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa,  
b) vodiť  bez vôdzky a  bez zabezpečenia (napríklad bez náhubku) do vozidla verejnej dopravy, 

okrem vodiaceho psa,  
c) vodiť pri jazde bicyklom, 
d) uviazať  ani  ponechať  samého bez  uviazania na verejne prístupnom mieste (napríklad pred 

obchodom). 
(5) Za  psa  vždy zodpovedá držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva  dohľad. 
(6) Držiteľ  psa  alebo  ten, kto  psa vedie, je povinný  mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie    
      psích  výkalov.  Tieto  musí bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným miestom        
      je  nádoba  na  komunálny  odpad,  nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálna označená nádoba       
      určená na výkaly psov. 
(7) Držiteľ, chovateľ, majiteľ psa  je povinný dodržiavať verejný poriadok a pravidlá občianskeho 
      spolunažívania. 
(8) Chovatelia  psov  sú  povinní  riadiť  sa  ustanoveniami  platných  osobitných  predpisov  o   
      veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí a vytváraní zdravých životných podmienok a  
      plniť opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú príslušné orgány. 
(9) Majiteľ  alebo  držiteľ  psa  je  povinný  zabezpečiť  opatrenia   na   zabránenie   jeho   úteku  a   
      neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania. 
 
 

 § 6 
  Odchyt psov 

 
(1) Odchyt  voľne  sa   pohybujúcich   psov   v  meste  vykonáva  Mestská   polícia   v  spolupráci  s   
      veterinárnou službou a organizáciou k tomu účelu určenou. 
 (2)  O  odchyte  psov  vedie  Mestská  polícia  evidenciu. Odchytený  môže  byť každý  pes, ktorý je   
       túlavý  alebo voľne sa pohybujúci mimo priestranstva na to určeného. 
(3) Odchytený pes bude umiestnený do útulku pre túlavé zvieratá. 
(4) Držiteľ  psa  môže  nahlásiť  stratu  psa  na  Mestskom  úrade ,  na  oddelení  daní ,  poplatkov  a    
      podnikania. 
(5) V prípade , že bol  pes  odchytený  mestskou políciou, majiteľ resp. držiteľ si môže psa prevziať,   
      pričom musí uhradiť náklady spojené s odchytom a s jeho starostlivosťou. 
(6) Ak  sa  do 14  dní  od  odchytu  psa neprihlási jeho majiteľ resp. držiteľ, pes bude považovaný za    
     túlavého a bude utratený. 
(7) Informácie o odchytených psoch bude možné získať na Mestskej polícii. 

  
   

§ 7 



Ochrana psov 
(1) V súlade  s platnými právnymi predpismi vlastník alebo držiteľ psa je povinný pri chove alebo 
držaní psa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi 
prostredím a každým individuálnym psom, ktorý s ohľadom  na druh psa, stupeň jeho vývoja, 
prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické 
potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy 
správania sa 

(2) Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa trvalo alebo prechodne chová alebo drží je 
povinná zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie, zodpovedajúce jeho fyziologickým 
potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu psa sa nesmie 
obmedzovať trvalo a zbytočne, alebo keď to psovi spôsobuje bolesť alebo poranenie. 

(3) Majiteľ alebo držiteľ psa nesmie psa opustiť s úmyslom zbaviť sa ho vypustením  v meste a jeho 
častiach. 

 

 § 8 
 Kontrolné orgány a sankcie 

 

(1)  Dodržiavanie ustanovení  tohoto nariadenia  sú oprávnené na  území Mesta kontrolovať orgány      

       určené podľa príslušných právnych predpisov.  

(2) Priestupky za porušenie podmienok držania psov na území mesta Dunajská Streda upravuje 
osobitný predpis1),2), ktorý zároveň stanovuje právomoc Mesta Dunajská Streda pri prejednávaní 
priestupkov. 

(3)  Za  porušenie  ustanovení  tohto  Všeobecne  záväzného nariadenia  možno uložiť pokutu podľa 

       zákona SNR č. 372/1990 Zb. okrem priestupkov podľa ods. (2) 

  
 § 9 

 Spoločné ustanovenie 

          (1) Správca bytového domu na základe žiadosti alebo po dohode s Mestským úradom, oddelením 
evidencie majetku, daní a podnikania predloží zoznam držiteľov psov v bytovom dome. 

     (2) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva správca dane                   
prostredníctvom Mestskej polície, poverených zamestnancov Mesta a  hlavného kontrolóra. 

 
      

§ 10 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie 
Mesta Dunajská Streda  č.5 zo dňa 5.marca 2003 o podmienkach držania psa na území Mesta 
Dunajská Streda. 
 
 
 
  
 
 

§ 11 



Účinnosť  
 

     Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č.19/2009 zo dňa 15. decembra 2009 
o podmienkach držania psa na území Mesta Dunajská Streda nadobúda účinnosť  dňa 1. Januára  
2010 . 
 
V Dunajskej Strede, 15. decembra 2009 
 
 
 
 
                                                                                JUDr. Zoltán  H á j o s , 

                                                          primátor Mesta                    
 
 
 
 

1) Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

2)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní             
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