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Chov psov je nielen pekným a príjemným hobby, 
ale vyžaduje aj starostlivosť a zodpovednosť. Pes je často 
označovaný  ako  štvornohý  priateľ  človeka,  preto 
zodpovednosť majiteľa nekončí kŕmením a napojením psa, 
alebo jeho príležitostným pohladením. Sme zodpovední za 
kvalitu  jeho života,  za jeho správanie  a  rovnako  za jeho 
vplyv na okolie. 

Výchova  psa  je  povinnosťou  majiteľa,  ktorý  je
v plnej miere zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. 
Adekvátnou výchovou by mal prejsť každý pes. V záujme 
majiteľa  je  prispôsobiť  výber  vhodného  plemena  svojim 
možnostiam  a  schopnostiam  s  prihliadnutím  na  možné 
negatívne  povahové  či  iné  vlastnosti  plemena.  Pri 
nedostatočnej  či  zanedbanej  výchove  bude  takmer  každý 
pes potenciálne nebezpečný pre svoje okolie.

Správanie  každého  psieho  jedinca  závisí  najmä  od 
jeho výchovy a zodpovedného prístupu jeho majiteľa.

EVIDENCIA PSA

Každý  pes  držaný nepretržite  viac  ako  90 dní  na 
území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ 
psa je  povinný prihlásiť psa do evidencie na miestny 
úrad v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa 
lehoty, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na 
území mesta.

Po zaevidovaní psa (od 6. mesiaca veku psa) vzniká 
držiteľovi  psa  daňová  povinnosť,  a  to  prvým  dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bol pes zaevidovaný. Správca dane  (Mestský úrad Banská 
Bystrica) vydá  držiteľovi  psa  zapísaného  do  evidencie 
evidenčnú známku psa, kde je uvedené evidenčné číslo psa 
a  názov  mesta,  kde  je  pes  evidovaný.  Známkou  držiteľ 
preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného 
psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa 
do  14  dní  od  odcudzenia,  zničenia  alebo  straty  povinný 
oznámiť správcovi dane, ktorý mu vydá náhradnú známku.

Každú  zmenu  údajov,  ktoré  sa  zapisujú  do 
evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti oznámiť správcovi dane.1

1 § 8 VZN č. 8/2010, ktorým sa mení VZN č. 199/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mesta v znení VZN č. 13/2009

ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Problém  so  znečisťovaním  verejných  priestranstiev
psími výkalmi má aj Banská Bystrica. Mesto sa čiastočne snaží 
riešiť tento stav aj formou odovzdávania vreciek pre psíčkarov:

Držiteľ  psa  bývajúci  v  bytovom dome si  môže 
každý  rok  v  Klientskom  centre  Mestského  úradu, 
Československej  armády  č.  26  v  Banskej  Bystrici 
bezplatne prevziať 400 ks hygienických vreciek na zber 
psích výkalov po preukázaní dokladu o zaplatení dane za 
psa za príslušný rok.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, 
kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť do najb-
ližšej zberných nádob na komunálny odpad (okrem nádob na 
separovaný odpad – sklo, papier, plasty, BRO).

 Zodpovednosť je však vždy, len na majiteľoch psov, či 
výkaly z verejného priestranstva odstránia.

Nedovoľme, aby tuhé výkaly psov 
znečisťovali blízke okolie obytných a 

rodinných domov.

Pomôžete tak chrániť životné prostredie 
a predídete šíreniu nákazlivých chorôb 

a alergií.



DESATORO PRE CHOVATEĽOV PSOV:2

1. Pred  samotným výberom psa  pozorne  zvážte  svoje 
možnosti a schopnosti. Naštudujte si rôzne materiály 
(knihy,  časopisy  prípadne  informácie  o  jednotlivých 
plemenách na internete) o psoch, aby ste čo najlepšie 
porozumeli ich potrebám.

2. O svojho  psa  sa  musíte  starať  denne  po  celý  jeho 
život (čo je v priemere 10-12 rokov).

3. Zdravie  svojho  psa  pravidelne  kontrolujte 
u veterinárneho lekára (revakcinovať psa voči besnote 
je potrebné každý rok!).

4. Očkovací  preukaz  majte  pri  sebe  počas  každej 
prechádzky  so  psom  (v  prípade,  že  dôjde
k pohryzeniu osoby ste povinný preukázať, že pes bol 
očkovaný proti besnote).

5. Aj  váš  pes  potrebuje  školu,  zapíšte  ho  na odborný 
kynologický výcvik.

6. Každý pes potrebuje svojho „pána/pani“, ktorý/ktorá 
sa o neho bude starať po celý zvyšok jeho života.

7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách používajte 
obojok, vôdzku aj náhubok (predídete tým možnému 
napadnutiu, či pohryznutiu vaším psom).

8. Nevoďte svojho psa na detské ihriská a pieskoviská.

9. Nezabúdajte bezodkladne odstraňovať tuhé nečistoty 
po vašom psovi.

10. Najneskôr  po  dovŕšení  6  mesiacov  veku  psa  ho 
zaevidujte  na  Mestskom  úrade  a zaplaťte  príslušnú 
daň. Obdržíte evidenčnú známku, ktorou ste povinní 
sa preukázať pri kontrole a hygienické vrecká na zber 
psích výkalov z verejného priestranstva. 

KONTAKTY

Mestská polícia
Československej armády 26
Banská Bystrica

159

Karanténna stanica pre 
spoločenské zvieratá mesta 
Banská Bystrica
Unionka 17
Zvolen

045/542 98 11

0918 505 254

Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
Banská Bystrica

0800 14 15 14 

Odchyt psov, chov spol. zvierat
Oddelenie verejnoprospešných služieb

048/4330 451
0918 505 253

Evidencia psa, Daň za psa
Oddelenie daní a poplatkov 048/4330 240

2 Bindas, T.: PES  noé rady, tipy, triky, princípy výcviku, Prešov, ISBN 80-7165-519-8

LEGISLATÍVA

Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Zákon  č.  282/2002  Z.z.,  ktorým  sa  upravujú  niektoré 
podmienky držania psov

Vyhláška  č.  123/2008  Z.z.  o  podrobnostiach  o  ochrane 
spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne 
stanice a útulky pre zvieratá

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Banská  Bystrica
č. 199/2007 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Banská  Bystrica
č.  13/2009,  ktorým  sa  mení  VZN  č.  199/2007
o  niektorých  podmienkach  držania  psov  na  území 
mesta 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Banská  Bystrica
č.  8/2010,  ktorým  sa  mení  VZN  č.  199/2007
o  niektorých  podmienkach  držania  psov  na  území 
mesta v znení VZN č. 13/2009

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica
č.  144/2004  o  verejnom  poriadku  na  území  mesta 
Banská Bystrica (ÚPNÉ ZNENIE)

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica
č. 21/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady 

Vytvorením  tohto  informačného  letáku  sa  Mesto 
Banská  Bystrica  rozhodlo  pomôcť  majiteľom,  chovateľom 
psov zvýšiť si právne vedomie ohľadne práv a povinností.

Osvojenie  si  týchto  informácií  prispeje
k dodržiavaniu poriadku v našom meste.

VOĽNÝ POHYB PSA JE ZAKÁZANÝ:

• na  verejnom  priestranstve  a  v  spoločných 
priestoroch bytových domov (okrem  vodiaceho psa 
a služobného psa počas zákroku).

• bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej 
osoby, ktorá psa vedie;

• v prípade  mimoriadneho veterinárneho nariadenia;

• na  miestach  kde  je  umiestnená  tabuľa  „Zákaz 
vodenia psov“;

VSTUP SO PSOM JE ZAKÁZANÝ:

• do objektov štátnej správy, samosprávy, školských, 
zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení;

• do priestoru detských  ihrísk a pieskovísk;

• na plážové  kúpalisko;

• na  pietne  miesta  (cintoríny,  dom  smútku, 
krematórium);

• verejné  zhromaždenia  a  na  miesta  viditeľne 
označené grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz 
vstupu so psom“.

VOĽNÝ POHYB PSA JE POVOLENÝ:

• v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne 
ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku;

• na voľných plochách extravilánu mesta, pričom na 
poľnohospodársky  obrábaných  plochách  len  po 
zbere úrody;

• na voľných plochách intravilánu mesta, ktoré nie sú 
označené tabuľami „Zákaz  vodenia  psov“,  „Zákaz 
vstupu so psom“ apod.

• vo  vozidlách  verejnej  dopravy  a  v  spoločných 
priestorov  bytových  domov  s  použiťím  vôdzky
a náhubku (okrem vodiaceho psa a služobného psa 
počas zákroku).


