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Číslo:  

5/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v na základe § 5 
ods. 1 a § 6 ods. 3 zákon a NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva pre katastrálne územie mesta Krompachy 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2012 

 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

 
Čl. 1 

Predmet a pôsobnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov v meste 
Krompachy (ďalej len „mesto“), stanovuje poplatky, pokuty a vymedzuje miesta voľného 
pohybu psov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa 
osobitných predpisov, t.j. najmä služobných psov Policajného zboru, Zboru väzenskej  
a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, Obecnej polície, colníkov a poľnej 
stráži. 
  

Čl. 2 
Poplatky 

 
1. Mesto vydá v zmysle VZN č. 3/2012 o miestnych daniach na území mesta Krompachy 

výmer o určení poplatku za psa. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatného  platobného výmeru, v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa  
za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.01. príslušného zdaňovacieho 
obdobia. 

2. Výška úhrady vecných nákladov spojených s vyhotovením náhradnej evidenčnej známky 
pre psa je na základe osobitného predpisu1 stanovená vo výške 3,- €. 

 
Čl. 3 

Obmedzenia voľného pohybu a vstupu so psom 
 

1. Na území mesta je voľný pohyb psov povolený na týchto vyhradených verejných 
priestranstvách, ktoré sú vyznačené tabuľkou „voľný pohyb psov“, a to: 

a) trávnatá plocha pri športovom areáli ul. Maurerova, 
b) ul. Mlynská za prístreškom stanovišťa zberných nádob komunálneho odpadu pozdĺž 

Slovinského potoka smerom k nemocnici, 
c)  ul. Kúpeľňa vedľa kotolne, 

                                                           
1
 § 3 ods. 6 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov 
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d)  koniec Sadovej ulice smerom k záhradkám, 
e)  koniec obytnej zóny na ul. Cintorínskej smerom k hotelu Plejsy. 

 
2. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých iných verejných priestranstvách v meste 

Krompachy, ktoré nie sú výslovne uvedené v predchádzajúcom odseku.  
 
3. Vstup so psom je zakázaný na také miesta, ktoré sú označené tabuľou „zákaz vstupu so 

psom“ alebo „zákaz vodenia psov“. 
 
4. Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú verejnosti voľne 

prístupné pozemky vo vlastníctve alebo v správe mesta nachádzajúce sa v katastri mesta  
a ktoré slúžia verejnému užívaniu občanov okrem tých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 
iných právnických alebo fyzických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 
hospodárenia. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú najmä miestne 
komunikácie, námestia, ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta Krompachy, ktoré slúžia 
miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií ako miestne komunikácie 
I. a II. triedy,  prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto 
úsekoch, podjazdy, nadjazdy, podchody, mosty, cestná zeleň, mestská zeleň, detské  
a športové ihriská, detské pieskoviská, verejné sady, parky, nástupištia prostriedkov 
hromadnej dopravy, cintoríny, trhoviská, parkoviská, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Krompachy, plochy pred obchodmi, pred školami, pred verejnými inštitúciami, pred 
zdravotníckymi zariadeniami a pred kostolmi.  

 
Čl. 4 

Povinnosti držiteľa psa 
Držiteľ psa: 
1. je povinný prihlásiť psa v zmysle osobitného predpisu2 do evidencie psov a prísne 

dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov upravujúce evidenciu psov. 
2. je povinný nahlásiť včas všetky každú zmenu a skutočnosti, ktoré sa zapisujú do evidencie 

psov podľa osobitného predpisu3, najmä stratu psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa  
a pod. 

3. musí byť spôsobilý preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou vydanou ekonomickým 
oddelením MsÚ. 

4. je povinný po zaevidovaní psa uhradiť mestu poplatok za psa podľa VZN č. 3/2012 
o miestnych daniach na územím mesta Krompachy. 

5. má prísne dbať na to, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom okolí 
a tak nenarušoval občianske spolunažívanie. 

6. ak vedie psa sám alebo iná osoba, ktorá psa vedie, je povinná bezprostredne odstrániť 
nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu hygieny 
prostredia; za tým účelom slúžia kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov viditeľne 
označené na tento účel. 

                                                           
2 zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
3 § 3 ods. 4 a 6 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov 
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7. je povinný dôsledne dodržiavať tú časť osobitného predpisu týkajúcu sa vodenia psa  
a ustanovenia obmedzenia voľného pohybu a vstupu so psom4. 

8. je povinný dostaviť sa v lehotách stanovených veterinárnou správou k pravidelnému 
očkovaniu a ošetrovaniu proti nákazlivým chorobám, a prísne dodržiavať povinnosť 
očkovania proti besnote. 

9. je povinný okamžite dať psa, ktorý poranil človeka, prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, 
vyžiadať si o tom potvrdenie a toto potvrdenie odovzdať poškodenému a mestu  
na evidenciu psov. 

10. je povinný ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá zabezpečí jeho asanáciu; nie je 
dovolené uhynuté zviera dávať do smetných nádob, kontajnerov na odpad alebo 
zakopávať. 

 
Čl. 5 

Priestupky 
 

Priestupky v oblasti podmienok držania psov sú upravené osobitným predpisom5. 
 

Čl. 6 
Pokuty 

 
1. Za priestupok podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a), b) a c) osobitného predpisu6 možno uložiť 

pokutu do 165,-- €. 
2. Za priestupok podľa §7 odseku 2, písm. d), e) f) osobitného predpisu6 možno uložiť pokutu 

do 65,-- €. 
3. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva mesto a v blokovom konaní koná mestská 

polícia a orgán Policajného zboru. 
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch7. 
5. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem pokút uložených v blokovom konaní 

orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 
 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Za kontrolu dodržiavania tohto VZN zodpovedá Mestská polícia Krompachy. 
2. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.11.2012. 
3. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 23/F.5 dňa 

12. 12. 2012. 

                                                           
4
 § 4 a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov 
5
 § 7 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 

6
 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 

7 zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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4. Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta dňa 17. 12. 2012 a 
nadobúda účinnosť dňa 1 januára 2013. 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2011, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov. 
 

 
V Krompachoch 17.decembra 2012  
 
 
 
 
       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
          primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


