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Materiál na rokovanie      Materiál č.: 17/2015/3 

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban   

 

 

Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného čipovania psov chovaných na území 

 mesta Dunajská Streda 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város területén tartott ebek ingyenes csipeztetése  

szabályának jóváhagyására  

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracovali:   Mgr. ´Priska Czúfalová, referát právny 

Kidolgozta:       

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

A/ schvaľuje      

 

Pravidlá bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom znení 

 

 

 

 

 

Február 2015 

2015. február 
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Dôvodová správa 

 

 Mesto Dunajská Streda v rokoch 2012-2013 zabezpečilo bezplatné označenie psov 

mikročipom pre držiteľov psov, ktorí dali zaregistrovať svojho psa na mestskom úrade a zaplatili daň 

za psa. Začipovanie psov mesto zabezpečovalo obchodnou spoločnosťou, majúcou potrebné 

oprávnenie. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú, do 31.12.2013. 

 Vzhľadom k tomu, že túlavé psy v meste sú nežiaducim javom, považujeme za potrebné 

pokračovať v roku 2015 s bezplatným čipovaním psov, samozrejme za rovnakých podmienok ako 

tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. 

 Zákonná úprava podmienok držania psov je obsiahnutá v zákone NR SR č. 282/2002 Z.z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z.n.p. Na základe splnomocňovacích 

ustanovení zákona mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenia, ktorým upravilo podmienky držania 

psov na území mesta.  

 Podľa  § 3 odsek 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 

27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda v znení VZN č.1/2013 zo dňa 

22.1.2013 a VZN č.1/2014.zo dňa 11.2.2014 (ďalej len „nariadenie“): 

„Držiteľ je povinný zabezpečiť identifikáciu, t.j. nezameniteľne označiť transpondérom – mikročipom, 

alebo čitateľným tetovaním psa, ktorého prihlásil do evidencie podľa § 3 ods. (1) tohto nariadenia a 

ktorý je predmetom uvádzania na trh, prevádza sa do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka alebo 

je nekomerčne premiestňovaný medzi členskými štátmi alebo tretími krajinami.“  

 § 7 ods. 1 citovaného nariadenia znie: 

 „1) Psy narodené do 31. decembra 2013 možno nezameniteľne označiť;101) to neplatí na psy, ktoré sú 

predmetom uvádzania na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka 

alebo sú nekomerčne premiestňované medzi členskými štátmi alebo tretími krajinami.3)“ 

 

§ 3 ods. 2 a 3 citovaného nariadenia znie: 

„§ 3 

Evidencia psov 

 

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Mesta podlieha evidencii psov (ďalej len 

„evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na tlačive „Prihláška psa do 

evidencie“ vydanej mestským úradom v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty 

uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza, inak sa dopustí 

priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.1) 

(2) Na tlačive Prihlášky pre evidenčné účely psa je jeho držiteľ povinný uviesť: 

i. a) meno, priezvisko/názov držiteľa psa 

ii. b) adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu / sídlo, poštová adresa držiteľa psa 
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iii. c) mesiac a rok odkedy sa pes drží 

iv. d) dátum narodenia psa  

v. e) meno psa, ak ho má 

vi. f) plemeno psa 

vii. g) pohlavie psa 

viii. h) farba psa 

ix. i) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako ho pes má, 

x. j) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa 

umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 

Držiteľ môže uviesť na tlačive prihlášky okrem údajov uvedených  pod písm. a) až m) aj iné údaje, 

napr. záznam o očkovaní a pod. 

    Evidenciu vedie Mestský úrad Dunajská Streda (ďalej len “mestský úrad“). 

(3) Do evidencie sa zapisuje: 

i. a) meno, priezvisko/názov držiteľa psa 

ii. b) adresa trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu / sídlo, poštová adresa držiteľa psa 

iii. c) mesiac a rok odkedy sa pes drží 

iv. d) dátum narodenia psa  

v. e) meno psa, ak ho má 

vi. f) plemeno psa 

vii. g) pohlavie psa 

viii. h) farba psa 

ix. i) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako ho pes má, 

x. j) 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 

xi. k) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

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

xii. l) úhyn psa 

xiii. m) strata psa“ 

 

Prerokovanie návrhu v komisiách: 

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú 

činnosť 

- súhlasí s predloženým návrhom. 

 

Dopad na rozpočet mesta:  

Predpokladaná cena začipovania cca 200 psov je 3 000 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


