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Mestské zastupiteľstvo v Podolínci (ďalej len „MsZ“) na základe ustanovenia § 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe  §§ 3 a 5 zákona 
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec (ďalej len „mesto“), 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a vymedzujú sa povinnosti držiteľov 
psov na území mesta Podolínec (ďalej len „VZN“): 

Čl. I. 
Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto VZN: 

1. chovateľom sa rozumie každá fyzická a právnická osoba, ktorá zviera z akéhokoľvek 
dôvodu hoci len prechodne, chová alebo ošetruje, 

2. majiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom zvieraťa, 

3. držiteľom sa rozumie zodpovedná osoba, ktorá manipuluje so zvieraťom alebo ten, u koho 
sa zviera nachádza prechodne, 

4. za psa so špeciálnym výcvikom sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby 
odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu, 

5. chovným priestorom alebo zariadením na chov je priestor, zariadenie, pozemok alebo 
stavba, v ktorej sa chová alebo rozmnožuje pes, okrem priestorov bytového domu, 

6. zvláštnym psom je pes 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) so špeciálnym výcvikom, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku, 

7. 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, 

8. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia 
na chov, 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, 

9. za psa so špeciálnym výcvikom sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby 
odbore spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu, 

10. verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti 
bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak. 
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Čl. II. 
Evidencia psov 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 
evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v 
lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde 
sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie Mesto Podolínec. 

2. Do evidencie sa zapisuje najmä: 

a) evidenčné číslo psa, 
b) tetovacie číslo alebo údaje o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území 

obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
f) úhyn psa, 
g) strata psa. 

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu Podolínec. 

4. Mesto Podolínec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa 
(ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes 
evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje 
totožnosť psa. 

5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 
psa povinný oznámiť Mestu Podolínec do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo 
stratu známky zistil.  

6. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa mesto Podolínec vydá 
za úhradu držiteľovi psa náhradnú známku. Mesto Podolínec stanovuje výšku úhrady za 
túto známku v sume 1,- €. 

Čl. III.  
Podrobnosti o vodení psa 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov: 

a) možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť 
vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej 
situácii, 

b) 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, 

c) môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve 
musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. 

2. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad. 
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3. Pes musí byť mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov riadne a viditeľne 
označený známkou. 

4. Osoba, ktorá vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad,  je povinná na požiadanie 
kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou. 

5. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje 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 mestu, kde 
je pes evidovaný. 

Čl. IV. 
Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom 

1. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so 
špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne 
prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na 
sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na 
miesta vymedzené podľa Článku 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

2. Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, 
na ktorú bol pes vycvičený. 

Čl. V. 
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom 

1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach: 

a) do objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych  
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

b) do priestorov detských ihrísk a pieskovísk,  
c) do priestorov cintorínov a miest trvale určených na vykonávanie náboženských 

obradov. 

2. Zákaz vstupu so psom podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje na vodiacich psov.  

Čl. VI. 
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť. 

2. Mesto umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na 
zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na 
kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia. 

3. Po splnení povinnosti podľa ods. 1 tohto článku, osoba, ktorá vedie psa, môže vrecko 
s výkalmi vhodiť do nádoby na komunálny odpad alebo do odpadovej nádoby na to 
vyhradenej. 

4. V prípade neodstránenia výkalov po znečistení verejného priestranstva hrozí uloženie 
sankcie podľa čl. 8 tohto VZN. 



 

5 
 

Čl. VII. 
Kontrola dodržiavania VZN 

 

1. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť 
pokutu podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

2. Porušenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

3. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, 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 3 ods. 1 

písm. b) a c), 
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. 

4. 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. 

5. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a 
za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

6. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva mesto a v blokovom konaní Mestská polícia 
v Podolínci. 

7. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje špeciálny právny predpis o priestupkoch. 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci uznesením č. XX/2021 zo 
dňa 27.05.2021. 

2. Toto VZN nadobudne účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 
 
 Mgr. Jaroslav Seman 
 primátor mesta 
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Príloha č. 1  
k VZN mesta Podolínec č. 3/2021 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a vymedzujú sa povinnosti 
držiteľov psov na území mesta Podolínec 

Poučenie 

pre vlastníkov/držiteľov psov, o niektorých ďalších povinnostiach chovateľov psov a podmienkach pre chov 
a držanie psov v nadväznosti na § 22 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

zmien a doplnkov, v súlade s Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o 
podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na 

karanténne stanice a útulky pre zvieratá 283/2020, 

Dávame do pozornosti vybrané ustanovenia súvisiace s ochranou zvierat a s osobitnými 
požiadavkami na ochranu psov a ich chovné zariadenia 

1. Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa 
zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi 
prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň 
jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, 
fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, 
rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na 
kontrolu zvierat, ustajnenie zvierat a na používané zariadenia, kŕmenie, napájanie, 
podávanie liekov prepravu zvierat, ochranu  aj voľne žijúcich zvierat a nebezpečných 
zvierat chovaných v zajatí a ochranu spoločenských zvierat. 

2. Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného 
a schváleného postupového dôvodu, ktoré sa posudzuje v intenciách trestného zákona 
ako trestný čin, ako napr. konanie, ktorým sa 

a) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, 
b) usmrtí zviera bez primeraného dôvodu podľa odseku 
c) bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé 

porušenie neobnoviteľných častí organizmu  
d) spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania, 
e) prekročia biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobí neprimeraná 

bolesť, poranenie alebo utrpenie, 
f) obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav, 
g) spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé 

alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou 
alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie, 

h) spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada, 
i) zviera dopuje alebo sa mu podá omamná látka alebo chemická látka, ktorá 

poškodzuje jeho zdravie alebo ktorá navodzuje jeho nefyziologický stav, alebo sa mu 
podá potrava, ktorá obsahuje látky alebo predmety, ktoré mu spôsobujú bolesť, 
utrpenie alebo ho inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených 
postupových dôvodov, 

j) použitím podnetu, predmetu alebo pomôcky, ktoré vyvolávajú bolesť, spôsobujú 
klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti 
nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, 

k) zasiahne do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje 
zdravie zvieraťa, 
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l) štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati a používa 
živé zviera ako návnadu; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom 
zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa 
podľa osobitného predpisu a použitie psa na pastierske účely, 

m) opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho;  
n) zviera chová v nevhodných podmienkach alebo tak, že si zviera samé spôsobuje 

utrpenie a bolesť alebo si zvieratá spôsobujú utrpenie a bolesť navzájom, 
o) použije elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín zvieraťa alebo znehybnenia 

zvieraťa. 
3. Utýranie zvieraťa je privodenie smrti zvieraťa v dôsledku bolestivého alebo iného krutého, 

surového alebo trýznivého spôsobu konania spôsobeného človekom. Konanie podľa prvej 
vety sa považuje za utýranie aj vtedy ak ho zviera prežije, ale má za následok nevyhnutnosť 
eutanázie zvieraťa z dôvodu následkov utrpenia alebo usmrtenie zvieraťa spôsobom 
uvedeným v odseku 2. 

4. Ďalej sa zakazuje: 

a) použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri výstave zvierat, 
b) použiť zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správe, 
c) propagovať týranie zvierat, 
d) vykonávať odborné veterinárne činnosti v rozpore s § 10 ods. 2 a 3, 
e) zabiť gravidné zviera  

5. Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho 
neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania. Ak dôjde k úniku 
zvieraťa, je držiteľ zvieraťa povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť užívateľovi 
poľovného revíru, do ktorého zviera uniklo a orgánu štátnej správy poľovníctva a do 
desiatich dní zabezpečiť jeho odchyt. 

6. Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov 
pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. 

7. Mesto Podolínec v zmysle zákonom stanovenej povinnosti zabezpečuje odchyt túlavých 
zvierat na území mesta a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre 
zvieratá prostredníctvom odborne spôsobilej osoby schválenej na odchyt túlavých 
zvierat, na základe vydaného rozhodnutia o schválení na odchyt túlavých zvierat. 

8. Mesto je povinné prevziať túlavé zviera nájdené na území mesta od nálezcu a umiestniť 
ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Mesto zabezpečuje starostlivosť o 
túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia. 

9. Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo 
dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom 
nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na mesto, na území 
ktorého bolo zviera nájdené. Mesto po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu, môže 
aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre 
zvieratá.  

10. Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, 
karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť 
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mesto, na území ktorého bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra 
odchytených túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí. 

11. Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre 
zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby. Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási mestu, na 
ktorej území bolo zviera odchytené, bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam 
odchytených túlavých zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách. 

12. Mesto Podolínec, ako osoba schválená na odchyt túlavých zvierat neprevádzkuje 
vlastnú karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá, ale má v súlade s vypracovaným 
a schváleným Štandardizovaným postupom operácií odchytu túlavých zvierat – psov 
uzatvorenú Zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat s karanténnou stanicou 
a útulkom pre zvieratá, ktoré zabezpečuje Útulok Kežmarok,  o.z. a Zmluvu 
o poskytovaní veterinárnych služieb a činností, ktoré poskytuje oprávnený veterinárny 
lekár, v zmysle platných právnych predpisov. 

13. Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná zaregistrovať každé odchytené 
túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia 
odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. 
Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie 
odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať 
aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých 
zvierat. 

14. Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná každoročne do 31. januára 
elektronicky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe počet odchytených 
túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok. 

15. Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho 
identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica alebo útulok pre 
zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie alebo opis so zreteľom na 
špecifiká každého druhu; ak ide o psa, označí ho transpondérom.  
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Príloha č. 2  
k VZN mesta Podolínec č. 3/2021 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a vymedzujú sa povinnosti 
držiteľov psov na území mesta Podolínec 

Osobitné požiadavky 
na ochranu psov a ich chovné zariadenia 

1. Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej 
republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného 
predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť 
identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských 
zvierat. 

2. Pes musí mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v jeho chovnom zariadení a v jeho 
okolitom prostredí, a musí mať možnosť komunikovať s okolitým prostredím. 

3. Pes musí mať vytvorené možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom je 
potrebné vziať do úvahy jeho veľkosť a temperament. 

4. Psa možno držať na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie (ďalej len „reťaz“) len na 
čas nevyhnutný na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia ľudí, života alebo zdravia 
zvierat, majetku alebo na zabezpečenie jeho pohody najmä počas kŕmenia, čistenia 
chovného priestoru, vyšetrovania alebo ošetrovania a v súlade s požiadavkami podľa 
odsekov 4 až 6; suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa 
mladšie ako šesť mesiacov možno držať uviazané na reťazi len na čas nevyhnutný na 
zabezpečenie ich pohody a počas tohto času musí byť pes pod kontrolou. 

5. Pes držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania v súlade s 
požiadavkami podľa odseku 3. 

6. Pes uviazaný na reťazi musí mať dostatočne široký obojok s nastaviteľným obvodom a 
hmotnosť reťaze musí byť prispôsobená veľkosti a hmotnosti psa na predchádzanie 
sťaženiu dýchania a zarezávaniu obojka do kože alebo poškodeniu jeho zdravia. Ak je reťaz 
psa pripevnená pohyblivým spôsobom k vodiacemu lanku, musí mať pes možnosť 
pohybovať sa pozdĺž vodiaceho lanka v dĺžke najmenej 5 m a do strany najmenej 2 m v 
oboch smeroch. Ak je reťaz pripevnená iným spôsobom, musí mať dĺžku najmenej 
štvornásobku dĺžky tela psa meranej od hrotu nosa po sedací hrboľ, najmenej však 2,5 m, 
musí byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi skráteniu reťaze v dôsledku 
zauzlenia a upevnená a umiestnená tak, že sa neomotá okolo prekážky vo výbehovej 
ploche psa. 

7. Spôsob upevnenia reťaze musí umožniť psovi pohyb najmenej na ploche podľa 
minimálnych požiadaviek, uvedených v tabuľke a ukrytie sa v ľahko dostupnom prístrešku 
so zabezpečením ochrany pred nepriaznivým počasím, najmä pred dažďom, mrazom a 
priamym slnečným žiarením. 
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8. Minimálne požiadavky na voľnú plochu koterca pre psov 

Počet psov*) 
priemerná hmotnosť psa / voľná plocha koterca (m2) 

do 5 kg 5 – 10 kg 10 – 20 kg 20 – 30 kg 30 – 50 kg 50 kg alebo viac 

1 3,5 4 4,5 5 6 7 

2 3,5 4,5 5 6 8 9 

3 4 5 5,5 7 10 11 

4 4,5 5 6,5 9 12 13 

5 4,5 6 7,5 11 14 15 

6 5 7 9 13 16 17 

každý ďalší + 0,5 + 1 + 1,5 + 2 + 2 + 2,5 

*) Matka s vrhom mláďat do šiestich týždňov ich veku sa posudzuje ako jedno zviera. 

9. Voľná plocha koterca pre psa závisí od veľkosti psa a počtu psov chovaných alebo 
držaných v koterci. Voľnou plochou koterca je ohraničená plocha alebo dostupná plocha, 
ktorá umožňuje voľný pohyb psa; do voľnej plochy sa nepočíta plocha búdy a plocha pod 
inými prekážkami pevne spojenými s podlahou alebo stenou koterca alebo pod inou 
pevnou časťou koterca, ktorá zasahuje do životného priestoru psa.  

10. Najmenšia voľná plocha koterca pre psa zodpovedá ploche uvedenej v tabuľke Minimálne 
požiadavky na voľnú plochu koterca pre psov. Výška koterca pre psa musí byť najmenej 
dvojnásobok výšky v kohútiku najvyššieho psa umiestneného v koterci, najmenej však 1m.  

11. Ak koterec nie je zhora uzatvorený, jeho výška musí byť zvolená tak, že zabraňuje úniku 
psa z koterca. 

12. Pes chovaný alebo držaný v koterci musí mať denne umožnený voľný pohyb mimo 
priestoru koterca v súlade s požiadavkami podľa odseku 3. 

13. Psy chované alebo držané v kotercoch v skupine musia tvoriť homogénnu skupinu, a to 
najmä z pohľadu temperamentu, veľkosti, znášanlivosti a potravinových nárokov. 

14. Pes chovaný alebo držaný vo vonkajšom koterci musí mať voľný prístup do uzatvorených 
priestorov prepojených s kotercom alebo do vhodnej búdy umiestnenej v koterci alebo 
prepojenej s kotercom. Vonkajší koterec musí poskytovať psovi dostatočnú ochranu pred 
nepriaznivým počasím, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením, a 
musí byť vhodne odvodnený. 


