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Mesto Bardejov podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanovení zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta. 

 

Čl. I  
 

Úvodné ustanovenie 
  
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje niektoré podmienky týkajúce sa držania 
psov na celom území mesta Bardejov  
a. Sumu úhrady za evidenčnú známku psa (1).    
b. Podrobnosti o vodení psa 2). 
c. Upravuje zákaz vstupu so psom a voľného pohybu psov 3). 
d. Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 4).  
 

Čl. II  
 

Evidencia psov 
 

(1.) Evidenciu psov  vedie Mesto Bardejov prostredníctvom svojich orgánov. 
(2.) Pri prvom prihlásení psa do evidencie, Mesto Bardejov vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa(1)  

bezodplatne. 
(3.) V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Mesto Bardejov, na základe 

oznámenia tejto skutočnosti  držiteľa psa Mestu Bardejov, vydá držiteľovi psa náhradnú evidenčnú 
známku psa za úhradu  3, 00 €. 

(4.) Na evidenčnej známke psa sa uvedú údaje v súlade s ustanovením § 3 ods. 5 zákona NR SR č. 
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 

 
 

Čl. III  
 

Vodenie psa 
 

(1.) Na miestach verejne prístupných, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke 
bezpečne pripevnenej na   obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom 
prípade jej použitia byť  primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 
(2.) Miesta verejne prístupné sú verejne prístupné budovy, zariadenia a pozemky. 
 
 

Čl. IV  
 

Zákaz vstupu so psom a voľného pohybu psov 
 

(1.)  Vstup so psom je zakázaný: 
a)  Na  miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou „Vstup so psom zakázaný“. Toto   
     označenie zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ miest verejne prístupných. 
b)  Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiaceho psa. Zákaz vstupu so psom sa ďalej nevzťahuje na   
     psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona5) a psov   
     používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany6). 
c) Je zakázané uviazať a opustiť psa na miestach verejne prístupných. 
d) Je zakázané opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechania bez dozoru na miestach verejne 

prístupných. 
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(2.) Voľný pohyb psov je zakázaný: na miestach verejne prístupných, ktoré sú viditeľne označené značkou 
„Voľný pohyb psa zakázaný“. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ miest verejne 
prístupných. 
 

Čl. V 
 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
 

(1.) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško  
    (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné  
    priestranstvo a na vyžiadanie kontrolných orgánov sa nimi preukázať. 
(2.) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne 
    odstrániť do nádob určených pre zber a likvidáciu komunálneho odpadu alebo symbolom označených  
    nádob (košov) na psie exkrementy. 
 

Čl. VI  
 

Sankcie 
 

(1.) Ak právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší ustanovenia tohto nariadenia Mesta 
Bardejov, Mesto Bardejov jej môže uložiť pokutu do výšky určenej osobitným predpisom7). 

 
Čl. VII  

 

Kontrolné orgány  
 

(1.)  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície Bardejov, orgán   
       Policajného zboru a Mesto Bardejov prostredníctvom svojich orgánov.  

  
Čl. VIII  

 

Záverečné ustanovenia 
 

     Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené MsZ dňa 25.9.2014 Uzn. č. 83/2014 a nadobudlo 
účinnosť dňa 10.10.2014. 
     Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN  sa zrušuje VZN mesta Bardejov č. 46/2003 o chove psov na 
území mesta Bardejov. 

 
 
 
   

                                                 MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                                                  primátor mesta 
 
 
Vyvesené dňa:  25.9.2014                                                           Zvesené dňa: 27.10.2014 
 

1) § 3  zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
2) § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
3) § 5 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
4) § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
5) 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 
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
7)  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 


