
 
„Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ustanovením § 4, ods. 3, písm. g/ a m/ citovaného 
zákona a v súlade s ustanoveniami § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov /ďalej len zákon o držaní psov/, vydáva toto  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 62 o niektorých podmienkach držania psov 

na území mesta Levice a mestských častí, 
                                 

§ 1 
                               Účel úpravy 
 Účelom  tohto  VZN  je  utváranie  a  ochrana  zdravých podmienok, zdravého 
spôsobu života obyvateľov,  zabezpečenie verejného poriadku a  úprava  niektorých  
podmienok  držania psov /viď ust. § 3,4,5 a 6 zákona č. 282/2002 Z.z. o  držaní psov/. 

 
§ 2 

                         Predmet úpravy 
1. Toto VZN sa vydáva  s cieľom  upraviť niektoré  podmienky   evidencie a vodenia psov, 

ako aj súvisiace podrobnosti  o   znečisťovaní verejných priestranstiev. 
2. VZN sa nevzťahuje  na služobných  psov používaných  podľa   osobitných predpisov /viď 

§ l  ods. 2 zákona č.  282/2002   Z.z. o držaní psov/. 
                                  

§ 3 
                           Evidencia psov 
1. Prihlasovanie  psov,  evidencia  a  vydávanie  známok  sa   vykonáva v súlade s ust.  § 3 

zákona  č. 282/2002 Z.z.  o   držaní psov. 
2. Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške  1,66 eur .                                                                 

 
§ 4 

                      Podrobnosti o vodení psa 
1. Základné pravidlá vodenia psa sú  upravené § 4 zákona  č.   282/2002 Z.z. o držaní psov. 
2. Na požiadanie príslušníka MsPO, držiteľ psa preukazuje   totožnosť psa pridelenou 

evidenčnou známkou. 
3. Pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí  byť   riadne označený známkou 

alebo čipom. 
4. Vodiť psa na miesta so  zákazom voľného pohybu možno  len   na vôdzke, bezpečne  

pripevnenej na  obojku alebo  prsnom   postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť  
primerané   psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej   situácii. 

5. Do  vozidla  verejnej  dopravy  možno  vstupovať  len  so   psom na vôdzke a s náhubkom. 
6. Zakazuje sa: 
 - vodiť psa bez vôdzky na  miesta, kde sa pohybujú  alebo  zhlukujú ľudia, okrem  vodiaceho 

psa a ak ide o psa  bez  výcviku, ktorý by mohol  ohroziť zdravie iných  zvierat     alebo 
bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia /napr.  bez   košíka/, 

  - opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania, 
- opustenie nebezpečného  psa alebo  jeho zanechanie  bez  dozoru  na   verejnom   

priestranstve   /aj opustenie  nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom/. 
 
 

§ 5 
     Vymedzenie miest so  zákazom voľného  pohybu psov a vstupu so psom 



1. Psa  nemožno  nechať  voľne  sa  pohybovať  na   verejných  priestranstvách, ktoré sú 
viditeľne za tým účelom označené. 

2. Vstup so psom sa  zakazuje do  priestorov predškolských  a   školských zariadení,  
športovísk,  detských  pieskovísk  a   detských zariadení, cintorínov a do objektov, ktoré sú  
za   tým účelom viditeľne označené. 

§ 6 
     Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 
1. Povinnosti  pri   znečistení   verejných   priestranstiev   upravuje § 6 zákona č. 282/2002 

Z.z. o držaní psov. 
2. Chovateľ /držiteľ/ je  povinný  vodiť  psa  tak,  aby  sa   zamedzilo znečisťovaniu  budov, 

dopravných  prostriedkov,   verejných priestranstiev, poškodzovaniu verejnej zelene a   
pod. 

 
Držiteľ psa si môže každý rok na Mestskom úrade v Leviciach bezplatne prevziať 1 balík 
hygienických vreciek na zber psích výkalov po preukázaní dokladu o zaplatení ročného 
poplatku za psa. 
Zrakovo postihnuté osoby sú oslobodené od povinnosti zbierania psích výkalov po psoch 
so špeciálnym výcvikom. 
 

§ 7 
                 Spôsob kontroly a sankčný systém 
1. Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú: 
   - členovia MsPo 
   - poverení zamestnanci MsÚ 
   - hlavný kontrolór mesta Levice. 

§ 8 
              Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Toto  VZN  bolo  prerokované  a  schválené  na  zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v 

Leviciach  dňa 22. 08. 2002  a  nadobúda účinnosť dňom 09. 09. 2002. 
2. Zmeny  a  doplnky  tohto  nariadenia  schvaľuje   Mestské   zastupiteľstvo v Leviciach. 
3. Aktualizácia VZN bola schválená  na zasadnutí MsZ dňa  24.  4. 2003  a nadobúda 

účinnosť dňa 14. 05. 2003. 
4. Aktualizácia VZN mesta Levice č.62 o niektorých podmienkach držania psov na území 

mesta Levice a mestských častí bola schválená dňa 17. 12. 2008. a nadobudla účinnosť dňa 
01. 01.2009. Dňom účinnosti aktualizovaného VZN sa menia ustanovenia, ktoré boli 
navrhovanou zmenou dotknuté. 

5. Aktualizácia VZN mesta Levice č. 62 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Levice a mestských častí bola dodatkom č. 1 prerokovaná na zasadnutí MsZ v Leviciach dňa 
25.10.2012 a nadobúda účinnosť dňa 2012. 
Dňom účinnosti tohto dodatku sa rušia ustanovenia, ktoré boli navrhovanou zmenou 
dotknuté a mení sa § 5 na § 3, § 6 na § 4, § 7 na § 5, § 8 na § 6, § 9 na § 7 a § 10 na § 8. 
6. Aktualizácia VZN mesta Levice č. 62 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta 
Levice a mestských častí bola dodatkom č. 2 prerokovaná a schválená na zasadnutí MsZ  
v Leviciach dňa 26.09.2013 a nadobúda účinnosť dňa 26.10.2013 
  
 
 
                                                     Ing. Štefan Mišák 
                         primátor mesta 
 



Toto VZN bolo vyvesené dňa  17. 12. 2008. 
 
 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 62 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Levice a mestských častí bol vyvesený dňa 
29.10.2012 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 62 o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Levice a mestských častí bol vyvesený dňa 
30.09.2013 


