
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica 

č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov  v znení neskorších predpisov sa uznieslo na prijatí tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Banská Štiavnica. 

 

Čl. I 

 

§ 1 

Predmet a pôsobnosť VZN 

(1) Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky vodenia psa a pohybu psa na verejných priestranstvách mesta 

Banská  Štiavnica. 

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

 

Čl. II 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

(1) Zákon NR SR č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je ďalej "zákon". 

(2) Na účely tohto VZN 

a) 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, 

b) 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, 

c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 

ovládaný osobou, ktorá ho vedie, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky 

mimo pracovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho 

vedie, 

d) verejným priestranstvom sú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely, sú verejnosti prístupné a 

možno ich obvyklým spôsobom užívať, najmä miestne komunikácie, cesty, mosty, parkoviská, chodníky, 

verejné priechody, klenby, verejné schodištia, viadukty, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy,   

priestory   detských  ihrísk,   športoviská, cintoríny, trhoviská, námestia, verejná zeleň, fontány, korytá  a  

nábrežia  vodných  tokov a pod., pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako  

mesta, 

e) túlavým psom je pes, ktorý sa voľne bez dozoru pohybuje po verejných priestranstvách a držiteľ psa 

alebo osoba, ktorá má psa viesť alebo nad ním vykonávať dohľad sa v blízkosti psa nenachádza. Príčinou 

voľného pohybu psa môže byť túlavosť, zabehnutie alebo opustenie psa. 

 

Čl. III 

 

§ 3 

Označenie psa 

(1) Počas vodenia psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov musí byť pes označený 

evidenčnou známkou umiestnenou na obojku preukazujúcou totožnosť psa. 

(2) MsÚ mesta Banská Štiavnica vydá držiteľovi psa evidenčnú známku podľa zákona pri zapísaní psa do 

evidencie. Známka je neprenosná na iného psa. 

(3) V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky, MsÚ mesta Banská Štiavnica na 

základe oznámenia držiteľa psa podľa zákona vydá držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za 

úhradu. 

(4) Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky je 1,60 €, ktorú držiteľ psa uhradí v pokladni 

MsÚ mesta Banská Štiavnica. 



§ 4 

Vodenie 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 alebo kontaktoval človeka ( vyskakoval, plietol sa pod nohy ), alebo inak 

obťažoval človeka ( slintal, fučal, vykonával potrebu ), alebo iné 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 krajnej núdzi, oznámiť obci, 

kde je pes evidovaný. 

 

§ 5 

Zakázaný vstup so psom 

(1) Vstup so psom je zakázaný: 

 

- do areálov cintorínov mesta Banská Štiavnica   

- do kostolov a domov smútku 

- do objektov mesta Banská Štiavnica: 

          - objekt historickej radnice, Radničné námestie l  

          - objekt na Námestí sv. Trojice l ( Žemberovský dom ) 

          - objekt na Námestí sv. Trojice 3 ( Rubigall ) 

          - objekt na Námestí sv. Trojice 4 ( Základná umelecká škola ) 

          - objekt  nemocnice ( ul. Bratská )  

          - objekt Kultúrneho centra ( Kammerhofská 1) 

- do objektov sociálnych služieb ( Domov Márie a pod.) 

- do areálu mestského amfiteátra 

- do areálu športovísk ( športových ihrísk ) vrátane plavárne 

- do areálu škôl, školských a predškolských zariadení 

- do areálu Botanickej záhrady 

- na detské ihriská a pieskoviská 

- do areálu kultúrnych zariadení 

- do objektov areálu Kalvárie v Banskej Štiavnici 

 

(2) Miesta vymedzené podľa odseku l musia byť viditeľne označené umiestnením vhodného piktogramu alebo 

textu.  

(3) Označenie miest vymedzených podľa odseku l zabezpečuje vlastník, správca, užívateľ budovy alebo 

zariadenia. 

(4) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov.  

 

§ 6 

Odchyt túlavých psov 

(1) Túlavých psov odchytávajú príslušníci Mestskej polície v Banskej Štiavnici, alebo osoby s príslušným 

oprávnením. 

(2) Odchytený pes sa umiestni do karanténnej stanice pre zvieratá, kde si ho môže držiteľ psa vyzdvihnúť do 5 

dní odo dňa odchytenia. 

(3) Ak je možné túlavého psa identifikovať, t. j. najmä ak má pes známku vydanú Mestom Banská Štiavnica,  

prevádzkovateľ karanténnej stanice pre zvieratá, alebo Mestská polícia je povinná bezodkladne zabezpečiť 

informovanie držiteľa psa. 

(4) Ak si informovaný  držiteľ psa do 5 dní odo dňa odchytenia psa nevyzdvihne, alebo si psa odmietne 

prevziať, môže byť pes prevádzkovateľom karanténnej stanice za úhradu predaný, alebo ak nemožno psa 

predať, môže byť prevádzkovateľom karanténnej stanice utratený. 

(5) Výťažok z predaja odchyteného psa je príjmom prevádzkovateľa karanténnej stanice. 

(6) Držiteľ psa je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s odchytom, umiestnením  a pobytom psa v 

karanténnej stanici. 



(7) Pri odchyte túlavých psov, ktorých vlastník nie je známy sa postupuje podľa ods. 1 a 2.  Ďalšie podrobnosti 

o prevádzke karanténnej stanice upravuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č.   

123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice 

a útulky  pre zvieratá v znení neskorších predpisov.  

 

 

Čl. IV 

 

§ 7 

Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 

 

a) neprihlási psa do evidencie,  

b) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, 

ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 odsek 1 a 2, 

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 

v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

 

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, 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, 

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) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok 

podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva Mesto a v blokovom konaní Mestská polícia a orgán Policajného 

zboru.  

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.  

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu Mesta okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi 

Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.   

 

ČI. V 

 

§ 8 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

(1) Týmto VZN sa ruší VZN č. 5 /2005 zo dňa 30.08.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.11.2008  o vodení 

psa a pohybe psa na verejných priestranstvách. 

(2) Toto VZN mesta Banská Štiavnica schválilo MsZ mesta Banská Štiavnica dňa 29.6.2011, uznesením 

č.73/2011. 

(3) Toto VZN mesta Banská Štiavnica nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská 

Štiavnica  a účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica. 

 

 

 

 

 

        Mgr. Nadežda Babiaková  

               primátorka mesta 

 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.7.2011 

Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 26.7.2011 



Dodatok č. 1 

VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov  v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na prijatí Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Banská Štiavnica. 

Čl. I 

Predmet dodatku 

Predmetom dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2011 o niektorých podmienakch držania psov je 

zmena niektorých jeho ustanovení v Čl. II, Čl. III.  

Čl. II 

Zmeny v ustanoveniach 

 

1. V článku II, § 2 Vymedzenie pojmov sa ruší pôvodný text znenia:  

 

d) verejným priestranstvom sú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely, sú verejnosti prístupné a možno 

ich obvyklým spôsobom užívať, najmä miestne komunikácie, cesty, mosty, parkoviská, chodníky, verejné 

priechody, klenby, verejné schodištia, viadukty, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy,   priestory   

detských  ihrísk,   športoviská, cintoríny, trhoviská, námestia, verejná zeleň, fontány, korytá  a  nábrežia  vodných  

tokov a pod., pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako mesta, 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

d) verejným priestranstvom sú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely, sú verejnosti prístupné a možno 

ich obvyklým spôsobom užívať, najmä miestne komunikácie, cesty, mosty, parkoviská, chodníky, verejné 

priechody, klenby, verejné schodištia, viadukty, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy,  priestory   

detských  ihrísk,   športoviská, cintoríny, trhoviská, námestia, verejná zeleň, fontány, turistické chodníky, náučné 

chodníky, parky a priestory pomníku padlých hrdinov, korytá  a  nábrežia  vodných  tokov a pozemky tvoriace 

nábrežia vodných nádrží a pozemky priľahlé k vodným plochám (tajchom) nachádzajúcich sa v k. ú mesta 

Banská Štiavnica, pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako mesta, 

2. V článku III, § 5 Zákazaný vstup so psom, bode (1) a (2) sa ruší pôvodný text znenia:   

(1) Vstup so psom je zakázaný: 

- do areálov cintorínov mesta Banská Štiavnica   

- do kostolov a domov smútku 

- do objektov mesta Banská Štiavnica: 

          - objekt historickej radnice, Radničné námestie l  

          - objekt na Námestí sv. Trojice l ( Žemberovský dom ) 

          - objekt na Námestí sv. Trojice 3 ( Rubigall ) 

          - objekt na Námestí sv. Trojice 4 ( Základná umelecká škola ) 

          - objekt  nemocnice ( Ulica bratská )  

          - objekt Kultúrneho centra ( Kammerhofská 1) 

- do objektov sociálnych služieb ( Domov Márie a pod.) 

- do areálu mestského amfiteátra 

- do areálu športovísk ( športových ihrísk ) vrátane plavárne 

- do areálu škôl, školských a predškolských zariadení 

- do areálu Botanickej záhrady 

- na detské ihriská a pieskoviská 

- do areálu kultúrnych zariadení 

- do objektov areálu Kalvárie v Banskej Štiavnici 

 

(2) Miesta vymedzené podľa odseku l musia byť viditeľne označené umiestnením vhodného piktogramu alebo 

textu.  

 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

  

(1) Vstup so psom je zakázaný: 

  do areálu cintorínov mesta Banská Štiavnica   

- do domu smútku kostola Panny Márie Snežnej (tzv. Frauenberg) 

- do objektov v majetku mesta Banská Štiavnica:  

          - objekt historickej radnice, Radničné námestie 1   

          - objekt na Námestí sv. Trojice 1 (Žemberovský dom) 



          - objekt na Námestí sv. Trojice 3 (Rubigall) 

          - objekt na Námestí sv. Trojice 4 (Základná umelecká škola) 

          - objekt kultúrneho centra (Kammerhofská 1) 

          - do areálu škôl, školských a predškolských zariadení v majetku mesta  

          - do areálu mestského amfiteátra 

          - do areálu športovísk v majetku mesta 

          - do areálu plavárne 

          - na detské ihriská a pieskoviská v majetku mesta 

- do vyznačených vodných nádrží v k. ú. Banská Štiavnica a v k. ú. Banky, v období    

  od 1. 5. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.   

 

(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené tabuľkou Zákaz vstupu so psom. 

  

Odsek (3) a (4) sa nemení.  

 

Doterajší Čl. III § 6 odchyt túlavých psov sa označuje ako §7 a ostatné § sa následne  posúvajú podľa 

poradia. 

3. Do Čl. III sa dopĺňa § 6 - Zakázaný voľný pohyb psov 

(1) Voľný pohyb psov mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, je zakázaný na tých verejných 

priestranstvách, uvedených v § 2, ods. d) VZN č. 3/2011, ktoré sú viditeľne vyznačené tabuľkou Zákaz voľného 

pohybu psov. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica dňa 25. 6. 

2014 uznesením č. 54/2014. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica a účinnosť 

nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica.   

 

 Mgr. Nadežda Babiaková. 

         primátorka mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 1. 7. 2014  

Zvesené z úradnej tabule dňa: 15.7.2014 

 


