
 
Mesto Senica na základe príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov, § 6 odst. 1 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.50 

o podmienkach  vodenia psov na území mesta Senica 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ je podrobnejšie upraviť 
podmienky vodenia psov na území mesta Senica, t.j. v katastrálnom území mesta Senica 
a Kunov ( v častiach Senica, Kunov, Čáčov, Brestové, Košútovec, Dolné a Horné Suroviny.) 
/ďalej len „mesto“/   
 
2. Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri  držaní psov na 
území mesta, ich evidencii, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečisťovaní verejných 
priestranstiev.  
 
3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 

 
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejne prístupné pozemky na 
území mesta Senica  ako : 
a/ miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská a trhovisko, 
b/ sídliskové priestory, mosty, mostíky, priechody, schodiská 
c/ parky, zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné pietne miesta, detské ihriská, 
športoviská, kúpaliská,  cyklistické cesty, rekreačná oblasť Kunovská priehrada atď. 
  
                                                                                                                                   
 
                                                                       Článok 3 
                                                                   Evidencia psov 
 
1. Evidenciu mesta vedie oddelenie správy majetku mesta Mestského úradu v Senici. 
 
2. V prípade odcudzenia , zničenia alebo straty známky, ktorou sa preukazuje totožnosť psa 
vydá mesto držiteľovi psa náhradnú známku  za úhradu 3,31 €.  

 
 
 



Článok 4 
Podrobnosti o vodení psa  

 
1. Vodenie psa na verejnom priestranstve je možné na vôdzke.  
 
2.  Lokality na vodenie psov  bez vôdzky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia mesta: 
a/ trávnatá plocha na Kunovskej priehrade pod hrádzou od mosta cez rieku Teplicu až po 
parkovisko 
b/ tzv. „Čerešňová alej“ nachádzajúca sa za IBV juh smerom na Hlboké 
c/ Kaplinské pole v priemyselnej zóne mesta 
d/ v mestskej časti Čáčov od IBV tzv. Bahence smerom na ulicu Kolónia popri toku Teplica 
e/ priestor na Kasárenskej ulici medzi železničnou vlečkou a podnikom Arcelor 
f/ za hromadnými garážami na ulici Kolónia pri toku Teplica smerom do mestskej časti Čáčov 
 
3. Pri vodení psa je  osoba, ktorá psa na území mesta vedie alebo nad ním vykonáva dohľad 
povinná dodržiavať tieto pravidlá: 
a/  preukázať totožnosť psa známkou, 
b/  nevyzývať psa k útoku na iné zviera alebo osobu, 
c/  pri vedení psa je ten, kto psa vedie, povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť 
svojmu psovi v útoku, 
e/  po celú dobu vedenia psa ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom, 
f/  na miestach, kde je povolené vodenie psa len na vôdzke, viesť ho tak, aby v prípade 
potreby odvrátil hrozbu vzniku úrazu tretích osôb. Vôdzka musí byť bezpečne pripevnená 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. 
 
 

Článok 5 
Zákaz voľného pohybu psa a  vstupu so psom     

 
1. Vstup so psom je v meste zakázaný na kúpaliská, športoviská, detské ihriská a pieskoviská,  
na cintoríny a pietne miesta. 
 
2. Zakazuje sa voľný pohyb psa na cyklotrase v dobe od 07,00 h do 21,00 h v období od 
01.10. do 31.03. kalendárneho roka a od 7,00 h do 22,00 h v období od 01.04. do 30.09. 
kalendárneho roka.  
 
3. Miesta vymedzené podľa bodu č. 1 a 2 tohto článku musia byť viditeľne označené 
umiestnením vhodného piktogramu, alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník. 
 
 

Článok 6 
 Znečisťovanie verejných priestranstiev  
 
V záujme zachovania čistoty verejných priestranstiev je držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa 
vedie povinná ak pes znečistí exkrementmi / tuhými výkalmi / verejné priestranstvo tieto 
bezprostredne odstrániť a umiestniť ich v primeranom obale do špeciálnych košov na psie 
exkrementy alebo do zberných nádob určených pre zmesový komunálny odpad. 
 
                                                                     



                                                                        Článok 7 
Priestupky a sankcie 

 
 

1.  Priestupky budú riešené v súlade s ust. § 7 z.č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré     
     podmienky držania psov. 
 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 
 
1.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú hlavný kontrolór, mestská 
polícia a poverení zamestnanci mesta. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vodenia psov na území mesta Senica 
schválilo mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí dňa 09.05.2013 uznesením 
MsZ č. 15MsZ/2013/457. 
 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 
28.05.2013. 
 
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14.05.2013 do 28.05.2013.  
 
 
 
 
 
V Senici dňa 13.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                     RNDr. Ľubomír Parízek 
                                                                                                        primátor mesta Senica 
 
 
 
 
 
 
 Zmena a doplnenie VZN č. 45 vyvesené na úradnej tabuli od 24.04.2013  do 08.05.2013. 
 
 


