
Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Michalovce č. 203/2019

o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce

Mestské zastupitel'stvo v Michalovciach v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v súlade s § 5 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, schval'uje
toto všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Michalovce.

čl. 1

ÚčelVZN

1.1 Toto všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len VZN)
a) vymedzuje základné pojmy,
b) vymedzuje miesta, kde je vol'ný pohyb psov zakázaný,
c) vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný.

čl. 2
Základné pojmy

2.1 Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) Verejným priestranstvom sú pozemky prístupné vopred neurčenému okruhu osôb, ktorými

sú najmä verejné komunikácie, zastávky verejnej hromadnej dopravy, námestia, trhové
miesta, parkoviská, parky a verejná zeleň, detské ihriska, pieskoviská.

b) Detskými ihriskom je areál s pieskoviskom, hracími prvkami vymedzený oplotením, alebo časť
verejného priestranstva do vzdialenosti 10 m všetkými smermi od pieskoviska, hracích alebo
outdoorových prvkov pre deti a mládež, asfaltového ihriska a k nim pril'ahlých lavičiek.

c) Vol'ným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, za vol'ný 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.

d) Zvláštnym psom je pes:
• používaný pri záchranárskych prácach pri plnení úloh civilnej ochrany podl'a

zák. Č. 42/1994 Z. z.,
• pol'ovnícky,
• ovčiarsky,
• so špeciálnym výcvikom podl'a § 25 zák. Č. 447/2008 Z. z.,
• používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podl'a medzinárodného alebo

národného skúšobného poriadku.
e) 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 krajnej núdzi.
f) Znečistením verejných priestranstiev neodstránenie výkalov psa.

čl.3
Vodenie psa

3.1 Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, musí pri kontrole dodržiavania tohto VZN
preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou .
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3.2 Na miestach, kde je vol'ný pohyb psov zakázaný, pes musí byť vedený na vôdzke, ktorá je pripravená
na obojku alebo prsnom postroji.

3.3 Nebezpečný pes musí byť vedený na vôdzke aj na verejných priestranstvách, kde nie je vol'ný pohyb
psov zakázaný a musí mať nasadený náhubok.

3.4 Ak pes znečistí verené priestranstvo výkalmi, je povinný ten, kto psa vedie odstrániť výkaly
pomocou vhodného obalu a uložiť v zmysle všeobecne platných právnych predpisov do nádoby pre
zmesový komunálny odpad.

čl. 4

Zákaz vstupu so psom

4.1 Vstup so psom je na území mesta zakázaný

a) do areálu detského ihriska alebo pieskoviska,
b) do oplotených areálov škôl a predškolských zriadení,
c) na cintoríny, do zdravotníckych zariadení a do zariadení poskytujúcich sociálne služby

(napríklad nocl'aháreň, zariadenie opatrovatel'skej služby, zariadenie pre seniorov, denný
stacionár ... ).

4.2 Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov, ktoré sprevádzajú zdravotne postihnuté
osoby.

4.3 Zákaz vstupu podl'a ods. 1 sa vzťahuje len ak objekty budú označené podl'a prílohy č. 1.

čl. 5
Zákaz voľného pohybu psa

5.1 Na území mesta Michalovce je zakázaný vol'ný pohyb psa na verejných priestranstvách označených
vodorovnými nápismi zákaz vol'ného pohybu psa alebo inou značkou s týmto nápisom.

čl.6
Priestupky

6.1 Priestupky sú upravené v § 7 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov a riešia sa v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

čl. 7
Kontrola

7.1 Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia.

čl.8
Prechodné a záverečné ustanovenia

8.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2019.
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