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       schva ľuje 
 
Spracovali:          VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa   
       VZN č. 3/2002 o podmienkach držania  
JUDr. Katarína Mrázová    psov v meste Trenčín v zmysle predloženého  
vedúca útvaru právneho     návrhu 
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Stanovisko Mestskej rady v Tren číne: bude doplnené priamo na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva  

 
 
V Trenčíne, 30.01.2013 

 



 

Dôvodová správa:  

 

     Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne bol  dňa   06.12.2012  doručený  protest prokurátora podľa § 
22 ods. 1 písm. a) a § 25  zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti 
VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín, konkrétne proti článku 2 ods.2 písm. c) 
čl. 4 ods. 8 a čl. 6 ods. 4a 6.    

     Prokurátor v proteste uvádza, že citované články všeobecne záväzného nariadenia sú v rozpore s 
§ 2 písm. a) bod 3, § 5  ods. 1 písm. a) a § 7 ods.4 a ods. 6 zákona č.282/2002 Z. z. ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov  v znení neskorších predpisov  a navrhuje napadnuté 
články všeobecne záväzného nariadenia nahradiť ustanoveniami súladnými so zákonom.  

      V odôvodnení protestu prokurátor k napadnutému čl. 2 ods. 2 písm. c)  uvádza, že „ zákonom 
č.102/2010 Z.z. bol novelizovaný zákon č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov. Zákon priniesol zmeny v § 2 písm. a) bode 3 keď sa už za špeciálneho psa nepovažuje 
pes používaný pri lokalizačných a likvidačných prácach tak ako to definuje čl.2 ods. 2 písm. c) 
preskúmavaného všeobecne záväzného nariadenia.“ 

     K  napadnutému čl. 4 ods. 8 sa v proteste uvádza, že „zákonodarca mal teda celkom zrejme 
v úmysle umožniť obciam a mestám, aby si podľa vlastných potrieb upravili a označili miesta, kde 
bude voľný pohyb psov alebo vstup so psom zakázaný. Mesto Trenčín však v napadnutom článku 
voľný pohyb psov naopak v určených častiach mesta povolilo. Tým ale konalo v rozpore so zákonom, 
pretože miesta voľného pohybu psov vymedzilo pozitívne, hoci zákon mu umožňuje vymedziť ich len 
negatívne, teda určiť miesta, kde bude voľný pohyb psov alebo vstup so psom zakázaný.“  

     K  napadnutému čl. 6 ods.4 a ods. 6  je v  proteste uvedené, že  „znenie článkov 6 ods. 4 a ods. 6 
vytvára mylný dojem, že priestupky na úseku držania psov prejednáva len mesto, resp. mestská 
polícia, čo je ale v rozpore s citovanými ustanoveniami zákona o podmienkach držania psov, podľa 
ktorých priestupky môže prejednávať aj orgán policajného zboru a v takom prípade sú výnosy z pokút 
príjmom štátneho rozpočtu.“ 

      K vybaveniu protestu je potrebné uviesť, že podľa § 25 ods. 3 zákona č.153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov „ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je 
povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný 
všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym 
predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.“ 

     Mestské zastupiteľstvo protest prokurátora prerokovalo na zasadnutí dňa 12.12.2012,  uznesením 
č. 649 vyhovelo protestu prokurátora a odporučilo  primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu 
Mestského úradu v Trenčíne vypracovaním novelizácie VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov 
v meste Trenčín, v ktorej sa napadnuté články všeobecne záväzného nariadenia nahradia 
ustanoveniami súladnými so zákonom.   

    Na základe uvedeného predkladáme predmetný návrh VZN. V návrhu sa okrem ustanovení 
napadnutých prokurátorom upravuje aj názov útvaru Mestského úradu v Trenčíne, ktorý plní úlohy 
podľa tohto VZN a vypúšťa sa neaktuálne ustanovenie VZN (článok 5 ods. 2). 

 

 



 

Mesto   Trenčín v súlade  s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v  
znení  neskorších  predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov, v znení  neskorších  predpisov 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013,  
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Tren čín  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín sa mení a 
dopĺňa nasledovne:  
 
1. V článku 2 ods. 2 písm. c) znie: 
„c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany“ 
 
2.V celom článku 3 sa slovné spojenie „Útvar životného prostredia a dopravy Mestského úradu 
v Trenčíne /ďalej len ÚŽPaD/“ nahrádza slovným spojením  „Útvar klientskeho centra a matriky 
Mestského úradu v Trenčíne /ďalej len ÚKCM/“ a skratka „ÚŽPaD“ sa nahrádza skratkou „ÚKCM“.  
 
3. V článku 4 ods. 5 znie: 
„5. Na verejnom priestranstve každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok.“  
 
4. V článku 4 sa vypúšťa ods. 8. 
 
5. V článku 5 sa vypúšťa ods. 2. Pôvodný ods. 3 sa označuje ako ods. 2.  
 
6. V článku 6 ods. 4 sa na koniec odseku dopĺňa slovné spojenie „a orgán Policajného zboru.“ 
 
7. V článku 6 ods. 6 sa na koniec odseku dopĺňa slovné spojenie „okrem výnosu pokút uložených 
v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“ 
 
8. V článku 7 ods. 4 sa skratka „ÚŽPaD“ nahrádza slovným spojením „Útvar stavebný, životného 
prostredia, dopravy a investícií Mestského úradu v Trenčíne.  
 
9. V článku 7 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:  
„6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach 
držania psov v meste Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa ...........2013 
a nadobúda  účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 

 

Mgr. Richard Rybníček 
       primátor mesta                                                                            

          

                                                                                             

 

 

 



 

 

 

              Príloha – VZN č.3/2002 – úplné znenie 

Mesto Trenčín na základe príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov, § 6 odst. 2 a § 11 odst. 4 písmeno g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov, 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3 /2002 

o podmienkach držania psov v Meste Tren čín 

 

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 24. 10. 2002 uznesením č. 196, účinnosť: 01.01.2003 

- novelizácia schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.11.2002 s účinnosťou od 01.01.2003 

- novelizácia schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 26.02.2004 s účinnosťou od 18.03.2004 

- novelizácia: VZN č.15/2008 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2008 uznesením č. 387, 
účinnosť: 01.01.2009 

- novelizácia: VZN č.5/2010 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 01.07.2010 uznesením č. 639, 
účinnosť: 17.07.2010 

Č A S Ť  I. 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/, ktoré upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických 
osôb pri držaní psov v Meste Trenčín /ďalej len mesto/, evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri 
znečistení verejných priestranstiev a riešenie priestupkov. 

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

3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.  

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

1. Služobným psom je pes používaný podľa osobitných zákonov napr. v policajnom zbore, zbore väzenskej a 
justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, rybárskej stráži, colnej službe, 
atď. 

2. Zvláštnym psom je pes: 

a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 

b/ používaný horskou službou, 

c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 

c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany 
 



d/ poľovný, 

e/ ovčiarsky, 

f/ vodiaci, 

g/ používaný počas výcviku, alebo súťaže konanej podľa medzinárodného, alebo národného skúšobného 
poriadku. 

3. 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. 

4. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chovy. 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. 

5. Verejným priestranstvom pre účely tohoto VZN sú verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú 
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 
hospodárenia. Je to napr. cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, parkovisko, kúpalisko, nábrežie, most, 
priechod, podchod, schody, park, cintorín a iné pietne miesta, trhovisko, detské ihrisko, športovisko, Brezina, atď. 

Článok 3 

Evidencia psov 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov /ďalej len evidencia/. 

2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty 
uvedenej v 1. odstavci, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mesta. 

3. Evidenciu vedie Útvar  životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Trenčíne /ďalej len ÚŽPaD/ Útvar 
klientskeho centra a matriky Mestského úradu v Trenčíne /ďalej len ÚKCM/. 

4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu psa /viď príloha č. 1/. 

5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti, alebo údaje oznámiť na ÚŽPaD  ÚKCM kde je, alebo má byť pes evidovaný. 

6. ÚŽPaD ÚKCM vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa /ďalej len „známka/. Na 
známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným 
psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 
dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky zistil, oznámiť na ÚŽPaD ÚKCM. ÚŽPaD ÚKCM je 
povinný držiteľovi psa za úhradu 3 € vydať náhradnú známku. 

Článok 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 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. 

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 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 oznámiť na miesto jeho 
evidencie. 

5. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke, každý nebezpečný pes musí mať nasadený 
aj náhubok. 



5. Na verejnom priestranstve každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok. 
 

6. Vstup so psom je v meste zakázaný: 

a/ na kúpaliská, športoviská, detské ihriská, cintoríny a pietne miesta, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ 
nerozhodol inak. 

b/ do úradných budov, do zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, stravovacích zariadení, 
obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, 
správca, alebo užívateľ nerozhodol inak. 

c/ bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú, alebo zhlukujú ľudia a ak ide o psa bez 
výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat, alebo bezpečnosť ľudí aj bez náhubka. 

7. Miesta vymedzené podľa bodu č. 6, písmeno a/ a b/ tohto článku musia byť viditeľne označené umiestnením 
vhodného piktogramu, alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca, alebo užívateľ budovy, alebo 
zariadenia. 

8. Voľný pohyb psov s pripevneným náhubkom je dovolený iba v katastrálnych územiach jednotlivých mestských 
častí Trenčína: 

a/ na hrádzach a medzihrádzovom priestore rieky Váh a hrádzach derivačného Vážskeho kanála, 

b/ na poľných cestách, trávnatých plochách nedeklarovaných za park- parčík /obvykle bez kvetinovej výzdoby, 
vysadených stromov a krov/, na poľnohospodársky obrábaných plochách iba po zbere úrody, 

c/ park Pod Juhom pri cintoríne /lesík/ a dolná časť chrámového areálu pod prístupovou cestou z Lavičkovej ulici 
k Východnej ulici. 

d/ priestor pri Okresnej vojenskej správe – medzi kotolňou a City University, 

e/ trojuholník medzi Považskou a Žilinskou ulicou, 

f/ lokalita Pred Poľom – ul. K Zábraniu, 

g/ Mládežnícka ulica smerom k trati. 

Článok 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a 
umiestniť ich do zbernej nádoby. 

2. Mesto Trenčín umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený podľa článku 4 odst. 8, zberné nádoby 
vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Zberné nádoby 
budú umiestnené v nasledovných lokalitách: 

a/ Parc. č. 2189/1, k.ú. Trenčín na Saratovskej ulici – 2 nádoby 

b/ Parc. č. 2189/1, k.ú. Trenčín medzi ul. L. Novomeského a ul. J. Halašu – 2 nádoby 

c/ Parc. č. 2180/51, k.ú. Trenčín na ul. L. Novomeského /pri ZŠ/ – 1 nádoba 

d/ Parc. č. 2189/1, k. ú. Trenčín v zeleni nad Južankou /smerom k Šmidkeho ulici/ – 1 nádoba 

e/ Parc. č. 2237/5, k.ú. Trenčín na Saratovskej ulici pri /tržnici/ – 2 nádoby 

f/ Parc. č. 2180/5, k.ú. Trenčín na ul. Bazovského – 1 nádoba 

g/ Parc. č. 2237/5, k.ú. Trenčín na Západnej ulici – 2 nádoby 

h/ Parc. č. 2180/4, k.ú. Trenčín na ul. Šafárikova /v zeleni oproti garážam/ – 1 nádoba 

i/ Parc. č. 2337/31, k.ú. Trenčín na ul. Gen. Svobodu /v zeleni pri pekárni/ – 1 nádoba 

j/ Parc. č. 2337/21, k.ú. Trenčín na ul. M. Bela /za obytným domom pri DPD, m.r.o./ – 2 nádoby 



k/ Parc. č. 2237/20, k.ú. Trenčín na Lavičkovej ulici /smerom ku kostolu/ – 2 nádoby 

l/ Parc. č. 2337/21, k. ú. Trenčín na križovatke ulíc M. Bela a Lavičkova – 2 nádoby 

m/ Parc. č. 2337/49, k. ú. Trenčín na Halalovke /pred oddychovou zónou/ – 1 nádoba 

n/ Parc. č. 2315/4, k.ú. Trenčín na ul. M. Bela /pri garážach neďaleko oddychovej zóny/ - 1 nádoba 

o/ Parc. č. 2315/66, k.ú. Trenčín na Halalovke /voľná zeleň/ – 1 nádoba 

p/ Parc. č. 2315/65, k.ú. Trenčín na Halalovke /smerom k MsP Diagnostik/ – 1 nádoba 

q/ Parc. č. 2315/10, k.ú. Trenčín na ul. Východná /za garážami Ragas/ – 2 nádoby 

r/ Parc. č. 2315/21, k.ú. Trenčín na ul. Gen. Svobodu /v zeleni pred otočom/ – 1 nádoba 

s/ Parc. č. 2315/10, k.ú. Trenčín na Halalovke /v zeleni pri obytnom dome/ – 1 nádoba 

t/ Parc. č. 3488/7, k.ú. Trenčín na ul. Východná /oproti odbočke smerom k MSP Diagnostik/ – 2 nádoby 

u/ Parc. č. 1159/1, k.ú. Zlatovce - vstup do sídliska Kvetná zo Školskej ulice - /za informačnou tabuľou mesta/ 1 
/jestvujúca nádoba/ 

v/ Parc. č. 1159/1, k.ú. Zlatovce na ul. Hollého /vedľa parkoviska za záhradami rodinných domov Školskej ulice/ 1 

nádoba 

w/ Parc. č. 1159/1, k.ú. Zlatovce, Hollého ulica /trafostanica pri kotolni/ 1 /jestvujúca nádoba/ 

x/ Parc. č. 1185/1, k.ú. Zlatovce, Nákupné stredisko Papina /vedľa parkoviska prístupného zo Staničnej ulice/ 1 

nádoba 

y/ Parc. č. 2/1, k.ú. Istebník, ul. Duklianskych hrdinov /trafostanica oproti Seku/ 

1 nádoba 

z/ Parc. č. 980/1, k.ú. Zlatovce, križovatka ul. Zlatovská – ul. Továrenská /v rohu verejnej zelene/ 1 nádoba 

aa/ Parc. č. 982, k.ú. Zlatovce, križovatka ul. Zlatovská – ul. Staničná /v rohu verejnej zelene/ 1 nádoba 

bb/ Parc. č. 980/1, k.ú. Zlatovce, križovatka ul. Staničná – ul. Továrenská /v rohu verejnej zelene/ 1 nádoba 

cc/ Parc. č. 1662/2, k.ú. Trenčín, hrádza – úsek cestný most – stavidlá v telese hrádze od Váhu /oproti schodišťa 
pri Rastislavovej ulici/ 1 nádoba 

dd/ Parc. č. 1662/2, k.ú. Trenčín, hrádza – úsek cestný most – stavidlá /oproti schodisku pri Piešťanskej ulici/ 1 
nádoba 

ee/ Parc. č. 1662/2, k.ú. Trenčín, hrádza – úsek cestný most – stavidlá /oproti schodisku pri firme KEIMET/ 1 
nádoba 

ff/ Parc. č. 556, k.ú. Zlatovce, hrádza – úsek cestný most – železničný most /pri prístupovej ceste na hrádzu a ku 
garážam na ulici Ľudovíta Stárka/ 1 nádoba 

gg/ Parc. č. 655, k.ú. Orechové, hrádza – úsek železničný most po penzión Zuzana /približne 100 m od 
železničného mosta/ 1 nádoba 

hh/ Parc. č. 655, k.ú. Orechové, hrádza – úsek penzión Zuzana, Hrádzová ulica /pri ihrisku v Orechovom/ 1 
nádoba 

ii/ Parc. č. 1566, 1567, k.ú. Trenčín – Sihoť II. – pozdĺ ž celej hrádze - 1 nádoba 

jj/ Parc. č. 1563, k.ú. Trenčín – Sihoť I. – pozdĺž celej hrádze - 1 nádoba 

kk/ Parc. č. 1636, k.ú. Trenčín – Sihoť I. – pozdĺž celej hrádze 1 nádoba 

ll/ Parc. č. 2343, parc. č. 2349, k.ú. Kubra – Sihoť III., IV., -  pozdĺž celej hrádze 2 nádoby 



mm/ Parc. č. 1219, parc. _. 1218, k.ú. Opatová –pozdĺž  celej hrádze 1 nádoba 

nn/ Parc. č. 313, k.ú. Opatová, park /oproti kultúrnemu stredisku za zastávkou MHD/ 1 nádoba 

oo/ Parc. č. 567, k.ú. Opatová, v križovatke Opatovská cesta/ul. Niva 1 nádoba 

pp/ Parc. č. 3316/29, k.ú.Trenčín, autobusová stanica-ul. Železničná /zelený ostrovček/ 1 nádoba 

qq/ Parc. č.1428/7, k.ú. Trenčín, Pod Sokolice – /zelené plochy k Výstavisku TMM, smerom k Somerovi/ 1 
nádoba 

rr/ Parc. č. 1428/1 k.ú. Trenčín – /zelená plocha/ 1 nádoba 

ss/ Parc. č. 814/1, k.ú. Kubra, ul. Pred poľom /trávnatá plocha pri panelákoch/ 1 nádoba 

tt/ Parc. č. 2302, k.ú. Kubra, /ostrovčeky trávnaté/ 1 nádoba 

uu/ Parc. č. 2287, k.ú. Kubra /pri kostole/ 1 nádoba 

vv/ Stred, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice 15 nádob 

Na nádobách musí byť viditeľne označený účel ich použitia. 

3. 2. V plnom rozsahu platia ustanovenia príslušného VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku. 

Článok 6 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

a) neoznámi mestu Trenčín  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  4 ods. 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 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,  

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 VZN mesto môže  uložiť pokutu do 165 
eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) tohto článku VZN mesto môže  uložiť pokutu do 65 eur. 



4. Priestupky podľa tohto článku prejednáva mesto  a v blokovom konaní mestská polícia a orgán Policajného 
zboru.  

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch - zákon Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu mesta okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi 
Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 
 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

1. Držiteľ psa, ktorému vznikne odo dňa účinnosti tohto VZN povinnosť podľa článku 3, bod č. 1 zaevidovať psa, 
splní si túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003. 

2. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať mestu daň za psa podľa platného VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

3. Zrušujú sa ustanovenia VZN č. 3/2001 uvedené v článku 26, body č. 1, 2, 4. 

4. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva ÚŽPaD,  Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií 
Mestského úradu v Trenčíne, Mestská polícia a Hlavný kontrolór mesta. 

5. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. 1. 2003. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania 
psov v meste Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa ...........2013 a nadobúda  
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 

 

    Ing. Jozef Ž i š k a, v.r. 

primátor mesta T r e n č í n 

 

Príloha č. 1 

M E S T O    T R E N Č Í N 
 
               E V I D E N Č N Ý   LI S T   P S A 
 
                                                                                                                                           
1. MENO A PRIEZVISKO:     ...................................................................................................................... 
              *fyzickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa                                           * dátum narodenia  
 
 NÁZOV FIRMY:                  ...................................................................................................................... 

*právnickej osoby ako vlastníka alebo  držiteľa psa  (IČO + DIČ) 
 

2. ADRESA:                              ....................................................................................................................... 
*trvalého pobytu fyzickej osoby –  sídla právnickej osoby 

 
3. Číslo telefónu držiteľa psa:   ..................................................................................................................... 
                                   * byt   /   rodinný dom      
4. Adresa, kde je pes chovaný: ..................................................................................................................... 
         
5.  Dátum narodenia psa:           .................................................................................................................... 
 
 



6. Dátum od kedy je pes  
              chovaný alebo držaný:          ......................................................................................................................
            
7. Výška dane za psa**:              ..................................................................................................................... 
                                                                                                                                            * áno  /  nie 
8. Občan  starší  ako  70 rokov: .................................................................................................................... 
 
9. P O P I S   P S A 
 
Evidenčné 
číslo psa 

   Plemeno Vek Pohlavie Výška  
v cm 

Farba Tetovacie, 
čipové číslo 

       
 
10. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka: ..................................................................................... 
 
11.  Vycvičenosť psa:  základná            dobrá  skúšková z výkonu 
 
12. Účel držania psa:  služobný            zvláštny  domáci 
                                                                                                                                          
 
13.         Pes nie  je predmetom dane:             
              z dôvodu  evidencie z :                   veterinárnej správy        útulku  zvierat        výcviku pre nevidiacich  
                                                                                              
14. Evidenčná známka vydaná dňa: ............................................................................................................... 
 
15. Náhradná známka vydaná dňa: ................................................................................................................ 
                                                                                                                                         * strata psa   /  úhyn psa 
16.         Odhlásenie  psa:                          ................................................................................................................ 
 
 
v Trenčíne, dňa .................................        
                                                                                                                            .................................................. 
                                             podpis vlastníka /držiteľa/ psa 
* nehodiace sa preškrtnúť 
** podľa platného  VZN Mesta Trenčín o miestnych  daniach  a poplatku    za  KO a DSO 
 

 

 


