
 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  2/2010 
o niektorých podmienkach držania psov 

 
 
Mesto Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1  v spojení s ustanovením § 4 ods. 3, písm. h) a n) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §§ 3, 4, 5, 6 
a 8 zákona č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov (ďalej len „zákon o držaní psov“) vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN): 
 

Článok 1 
Účel úpravy 

 
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života 
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov 
v katastrálnom území mesta Senec (ďalej len „mesto“). 
 

Článok 2 
Predmet úpravy 

 
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky držania psov, ich evidencie 

a vodenia, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami, 
odchytu psov a vykonávanie dozoru nad dodržiavaním tohto VZN a sankcie za jeho 
porušovanie. 

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)  
 

Článok 3 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Zvláštnym psom je pes: 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,2) 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,3) 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného  poriadku, 
                                                 
1 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, 
zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy 
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 
2 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 
3 Zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších   
   predpisov. 



2. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol 
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej 
núdzi,4) 

3. voľným pohybom psa sa rozumie 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, 

4. držiteľ psa je osoba, ktorá so psom nakladá ako s vlastným, 
5. verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta alebo 

štátu, 
6. vôdzkou sa rozumie také upevnenie psa k obojku alebo prsnému postroju, ktorým ten, kto 

psa vedie, ho bezpečne ovláda, alebo ktoré je spôsobilé psa spoľahlivo zabezpečiť na 
určenom mieste aj v prípade krátkodobého opustenia či ponechania bez kontroly a dozoru 
na verejne prístupnom priestranstve. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané 
psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

 
 

Článok 4 
Evidencia psov 

 
1. Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR, podlieha evidencii v meste, 

pokiaľ sa v meste v danom roku prevažne nachádza. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa 
do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty v predchádzajúcej 
vete.  

2. Evidenciu a vydávanie známok vedie oddelenie miestnych daní a poplatkov Mestského 
úradu v Senci. 

3. Do evidencie sa zapisuje: 
a) evidenčné číslo psa, 
b) meno psa, tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) plemeno, pohlavie, vek, farba, 
d) meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) telefonický kontakt na držiteľa psa, 
f) charakter budovy (rodinný dom, bytovka, rekreačná chata, objekt na podnikanie), 
g) 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, 
h) deň, mesiac, rok od kedy sa pes v takomto chovnom priestore alebo zariadení na chov 

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

             vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,  
j) strata psa,  
k) úhyn psa.  

4. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže túto skutočnosť príslušným dokladom 
o absolvovaní skúšky. 

5. Oddelenie miestnych daní a poplatkov vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie 
evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, 
názov Mesto Senec.  Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

                                                 
4  § 24 a 25 Trestného zákona  
     



6. Stratu, odcudzenie, zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 14 dní na oddelenie miestnych daní a poplatkov, kde je, alebo 
má byť pes evidovaný. Známka je neprenosná na iného psa. 

7. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 2 €, 
8. každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 

oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti na oddelenie miestnych daní a poplatkov. 
 
 

Článok 5 
Podrobnosti o vodení 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. 

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

4. Držiteľ 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 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,5) oznámiť mestu 
resp. obci, kde je pes evidovaný. 

5. Pri vedení psa je osoba, ktorá psa na území mesta vedie alebo nad ním vykonáva dohľad 
dodržiavať tieto pravidlá: 

a) je povinná na požiadanie mestskou políciou preukázať totožnosť psa známkou, 
b) známka musí byť umiestnená viditeľne na obojku psa, je neprenosná na iného psa, 
c) pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou,  
d) umiestnenou na obojku, 
e) vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, 
f) každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok, 
g) do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom  

alebo v prenosnej klietke, alebo inom primeranom zariadení. 
6. Zakazuje sa: 

a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej zábrane 
pohybu (napríklad pred obchodom a pod.),  

b) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom 
priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 § 24 a 25 Trestného zákona 



Článok 6 
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 
1. Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vôdzky na verejnom priestranstve v zastavanom území 

mesta Senec. 
2. Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom: 

a) do úradných budov, školských a predškolských zariadení, 
b) kultúrnych, zdravotníckych a sociálnych zariadení, 
c) na kúpaliská, športoviská, detské ihriská a pieskoviská, 
d) stravovacích zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb 
(okrem miest, kde takýto pohyb ich prevádzkovateľ povoľuje buď v prevádzkovom 
poriadku, alebo označením, ktoré je umiestnené na viditeľnom mieste), 
e) do kostola, cintorína  a na pietne miesta, 
f) do ostatných miest označených  „Zákaz vstupu“. 

3.    Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na ods. 1 písmeno a), b), c) a f) článku 3 tohto VZN.  
 

Článok 7 
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

 
1. Ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo v intraviláne mesta Senec, je ten kto psa 

vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť tak, že ich vloží do vhodného obalu 
a s obalom ich vhodí do odpadových kontajnerov určených na psie výkaly, alebo do 
kontajnerov určených na netriedený komunálny odpad. 

2. Ten, kto vedie psa na verejnom priestranstve je povinný sa kontrolným orgánom 
preukázať, že má so sebou pomôcky na odstránenie výkalov. Držiteľ psa alebo ten, kto 
psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov. 

 
Článok 8 

Odchyt psov 
 
1. Pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, alebo pes, ktorý 

na verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže byť odchytený 
veterinárnou službou k tomuto účelu určenou v spolupráci s mestskou políciou. 

2. O odchytených psoch vedie mestská polícia a veterinárna služba, ktorá odchyt 
uskutočnila evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, záznam o rase, resp. popis psa, 
pohlavie identifikáciu (známkou, tetovaním, čipom...), prípadne opis jeho zdravotného 
stavu, informácie o správaní, významných okolnostiach (ublíženie človeku alebo inému 
zvieraťu). 

3. Odchytený pes bude umiestnený do karanténnej stanice veterinárnou službou najmenej 
do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení 
potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na 
človeka na pozorovanie, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb.  

4. Držiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva a po 
uhradení nákladov spojených s odchytom a umiestnením psa v karanténnej stanici. 

5. Odchytený pes smie byť vydaný jeho majiteľovi iba za asistencie mestskej polície a po 
prerokovaní priestupku. 

6. Po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu prenosnú na 
iné zviera alebo na človeka, vykonaných v karanténnej stanici a v prípade, že si ho 
majiteľ nevyzdvihne v súlade s ustanovením ods. 4 a 5 tohto článku, bude odchytený pes 
umiestnený do útulku. 



 
 

Článok 9 
Priestupky a sankcie 

 
 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 
a) neoznámi mestu, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, 

do 30 dní od ich zmeny, 
b) neprihlási psa do evidencie, 
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 5 ods. 1 

a 2 tohto VZN, 
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,6) 
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak 
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 
b) nezabráni 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 krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,6) 
d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) tohto článku možno uložiť pokutu  
    do 165 € a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) tohto článku možno uložiť pokutu   
    do 65 €. 
4. Priestupky prejednáva mesto Senec a v blokovom konaní mestská polícia Senec a orgán  
    Policajného zboru. 
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7) 
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta Senec okrem výnosu pokút uložených v  
     blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 

 
 
 

Článok 10 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 
1. O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje primátor. 
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia, hlavný kontrolór mesta, 

poverení  zamestnanci mesta a poslanci mesta. 
3. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie, držania a chovu psov musia byť 

v súlade s osobitnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a s ďalšími platnými predpismi 
o ochrane zvierat, o veterinárnej starostlivosti a o zdraví ľudí. 

                                                 
6 § 24 a 25 Trestného zákona 
7 Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



4. Toto VZN ruší VZN č. 1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov   
    v meste Senec zo dňa 26.06.2003. 
5. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej tabuli. 
6. VZN bude prístupné na nahliadnutie po nadobudnutí účinnosti na Mestskom úrade  
     v Senci a na internetovej stránke mesta www.senec.sk. 

 
 
 
 
            
           Ing. Karol KVÁL 
         primátor mesta Senec 
 


