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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP podľa § 14 zákona SNR č. 401/1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení predpisov, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a v súlade s
ustanovením § 21 ods. 2 Štatútu mesta Košice, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP č. 18/2021,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov na území
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP (ďalej len „mestská časť“).
§2
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri držaní psov sú upravené zákonom
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o psoch“)
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov ( § 1 ods. 2 zákona o psoch).
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá
je držiteľom psa alebo osobu, ktorá psa vedie.
Intravilánom mestskej časti sa na účely tohto nariadenia rozumie súvislo zastavané územie
mestskej časti vrátane vnútorných komunikácií, plôch zelene, občianskej a technickej
vybavenosti.
Extravilánom mestskej časti sa rozumie územie za hranicou súvisle zastavaného územia
mestskej časti.
§3
Evidencia psov

1.
2.

Evidenciu psov na území mestskej časti vedie Mestská časť Košice-Sídlisko KVP - Miestny
úrad Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, ktorý vydá držiteľovi psa zapísaného do
evidencie evidenčnú známku psa.
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá mestská časť
držiteľovi psa náhradnú známku. Úhrada za vydanie náhradnej známky je 3,50 €.

§4
Podrobnosti o vodení psa (Vodenie psa)
1. V katastrálnom území mestskej časti je voľný pohyb psa zakázaný na všetkých verejných
a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne mestskej časti, okrem
miest určených v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2. Zoznam vyhradených miest s uvedením
okrsku, popisu, parcelného čísla a celkovej výmery tvorí prílohu č. 1, príloha č. 2 je grafické
znázornenie.
2. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí zodpovedať
psovi tak, aby bol ovládateľný v každej situácii.
3. Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl, objektov verejnej správy, zdravotných
zariadení, kostolov, na športové a detské ihriská, pieskoviská, na akékoľvek športové, alebo
iný kultúrny či oddychový účel vyhradené verejné priestranstvá, pokiaľ vlastník, správca,
alebo užívateľ nerozhodol inak.
4. Miesta vymedzené podľa ods. 3 tohto článku musia byť viditeľne označené, a to
umiestnením vhodného piktogramu alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca,
alebo užívateľ budovy alebo zariadenia.
§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný v zmysle § 6
ods. 1 zákona o psoch výkaly bezprostredne odstrániť.
2. Povinnosť podľa ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá vedie psa na verejných a verejne
prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne mestskej časti.
3. Držiteľ psa, resp. osoba, ktorá psa vedie, musí mať so sebou vhodný prostriedo k na
odstránenie psích výkalov a tieto po odstránení z verejného priestranstva umiestniť do
nádoby na zmesový komunálny odpad alebo do nádob určených na psie výkaly.
§6
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Sídlisko KVP dňa 30.09.2021.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2002, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov účinné od 30.10.2002 v znení 1. zmeny účinnej od
12.03.2005, 2. zmeny účinnej od 18.09.2009, 3. zmeny účinnej od 14.09.2010 a Príloha
k VZN č. 18/2002.
Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
starosta mestskej časti

