
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko - Ťahanovce  uznesením číslo 

180  prijatým na svojom rokovaní dňa   3. júna  2009 podľa § 4 ods.3 písm.  h) a n), § 6 

zákona číslo  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v  znení neskorších predpisov,  § 14 ods. 2 

písm. a) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 2 ods.2 

zák. NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 

zriaďovaní  prevádzke protialkoholických záchytných   izieb v nadväznosti   na  znenie § 11 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 78, §§ 3 až  6 zákona NR SR číslo 

282/2002 Z. z.,  ktorým sa upravujú  niektoré podmienky držania psov vydáva toto 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce  

číslo 4/2009  

 o čistote a verejnom poriadku 

 

 

 

§ 1 

 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je  vymedziť práva a  

povinnosti obyvateľov, právnických a fyzických osôb pri zabezpečovaní ochrany životného 

prostredia, udržiavaní čistoty a verejného poriadku. Toto všeobecne záväzné nariadenie ďalej 

upravuje bližšie určenie miest, na ktorých je predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických 

nápojov obmedzené alebo zakázané a taktiež upravuje niektoré podmienky držania psov na 

území mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.  

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

1) Za verejné  priestranstvo sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, 

resp. sú verejne prístupné, najmä mestské a miestne komunikácie, námestia, chodníky, 

medziblokové priestory, mosty, parkoviská,  parky, fontány,  korytá a nábrežia vodných tokov 

a nádrží,  ihriská a verejne prístupná zeleň. 

2) Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, všetky 

trvalé a dočasné stavby, ako aj stĺpy verejného osvetlenia a elektrického vedenia. 

3) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia je miesto v intraviláne 

mestskej časti, na ktoré je umožnený vstup bližšie neurčenej skupine osôb. 

4) Chodník je  priľahlý k nehnuteľnosti vtedy, ak má so susednou nehnuteľnosťou 

spoločnú hranicu, t.j. ak v priečnom reze chodník bezprostredne nadväzuje na nehnuteľnosť   

- priamo na budovu alebo na priľahlý pozemok patriaci k budove. Ak v priečnom reze medzi 

chodníkom a nehnuteľnosťou je pás zelene, takýto chodník nie je priľahlý k nehnuteľnosti. 
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§ 3  

Čistota a  poriadok  na verejných priestranstvách 

 

1) V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a čistoty na území mestskej 

časti Košice – Sídlisko Ťahanovce je zakázané : 

a) akokoľvek znečisťovať  verejné  priestranstvá,  umiestňovať  odpad na iné miesta a do 

iných nádob, než ktoré sú na to určené,  ako aj vyberať odpady  z týchto miest a nádob,  

b) poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty, 

alebo ich užívať iným spôsobom, než na ktorý sú určené ( napr. kúpanie osôb alebo zvierat vo 

fontánach), 

c) umývať a čistiť motorové vozidlá alebo nakladať s látkami znečisťujúcim životné 

prostredie  mimo miest na to určených, 

d) vypaľovať trávu a neorganizovane spaľovať lístie a zvyšky rastlín na verejných 

priestranstvách, komunikáciách a chodníkoch, 

e) umiestňovať reklamy, plagáty na iných miestach ako na to určených, umiestňovať 

odpadkové nádoby bez súhlasu mestskej časti, 

f) používať akékoľvek zdroje hluku a vibrácií, prekračujúce prípustné hodnoty. 

2) Každý je povinný dbať nato, aby pri svojej činnosti neobťažoval iné osoby prachom, 

dymom, pachmi, pevnými alebo tekutými odpadmi. Ak dôjde k znečisteniu verejného 

priestranstva je osoba, ktorá znečistenie  spôsobila, povinná ho bezodkladne odstrániť. 

3) Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje prostredníctvom 

organizácie poverenej mestom Košice.   

4) Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 

v zastavanom území  a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou sú povinní bez 

prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto 

závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
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§ 4 

Užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch 

 

1) Pri užívaní verejných priestranstiev na iné účely, než na ktoré sú určené (napr. 

manipulácia s rôznymi materiálmi alebo výrobkami ) alebo pri osobitných činnostiach na 

základe povolenia príslušného orgánu   (stavebný úrad, cestný správny orgán a pod.)  môže 

byť užívanie verejného priestranstva obmedzené len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutne 

potrebný čas a pri dodržaní podmienok určených v príslušnom povolení, ak je vydané. 

2) Ak sú na verejných priestranstvách vykonávané spoločensko – kultúrne aktivity, 

predaj, alebo poskytované služby, oprávnené osoby sú povinné zabezpečovať dodržiavanie 

čistoty okolia. 

 

§ 5 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

 

1) Požívanie alkoholických nápojov  na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to 

určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených, je zakázané v čase od 5,00 hodiny  do 

3,00 hodiny  nasledujúceho dňa : 

a)   vo vzdialenosti do 50 metrov od  areálov  škôl, školských, predškolských a výchovno-

vzdelávacích zariadení a  detských ihrísk, 



-3- 

 

b) vo vzdialenosti do 50 metrov od zdravotníckych zariadení, 

c) vo vzdialenosti do 50 metrov od  úradov verejnej správy, 

d) vo vzdialenosti do 50 metrov od  kostolov, 

e) na športových ihriskách, 

f) v prístreškoch a na zastávkach verejnej dopravy, 

g) v parkoch, 

h) v pasáži predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici a tiež v okolí 

predajných stánkov na uliciach Európska trieda, Hanojská, Čínska a Varšavská a Maďarská, 

i) v okolí predajní s potravinárskym sortimentom. 

2) Zakazuje sa predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich 

požívanie osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným alkoholom a na 

zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína. 

3) Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce môže určiť výnimku zo zákazu požívania 

alkoholických nápojov na miestach podľa odseku 1) písm. e) a g) a h) pri kultúrnych 

a športových podujatiach a akciách mestskej časti verejným oznamom. 

 

§ 6 

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-tich  dní od uplynutia  posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde 

sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

2) Evidenciu psov na území mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce vedie 

ekonomické  oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. 

3) Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa 

povinný oznámiť do 30-tich dní  od zmeny skutočnosti alebo údaja mestskej časti. 

4) Do evidencie sa zapisuje najmä : 

-    evidenčné číslo psa, 

-    tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní  psa, ak ho pes má, 

-    meno,  priezvisko a trvalý pobyt majiteľa alebo držiteľa psa, 

-  umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území 

mestskej časti zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu majiteľa 

alebo držiteľa psa, 

-  skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 

-   úhyn  psa, 

-   strata psa. 

5) Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce vydá  držiteľovi psa zapísaného do  

evidencie evidenčnú známku psa  (ďalej len "známka"). Na známke je uvedené evidenčné 

číslo psa,  názov mestskej časti a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.  Známkou  držiteľ 

psa preukazuje totožnosť psa. Poplatok za vydanie známky je vo výške 1 eur  a je splatný pri 

zápise psa do evidencie. 

6) Známka  je   neprenosná  na iného psa. Odcudzenie,  zničenie alebo stratu známky je 

držiteľ  psa povinný oznámiť do 14 dní od vtedy, čo odcudzenie, zničenie, alebo stratu 

známky zistil, oznámiť mestskej časti. Mestská časť vydá držiteľovi  psa náhradnú známku za 

poplatok vo výške 3 eurá. Ak držiteľ psa  oznámi miestnemu úradu skutočnosti vedúce  



 
-4- 

 

 

k vyvedeniu  psa z evidencie (predaj alebo uhynutie psa)  a vráti vydanú evidenčnú známku 

bude mu vrátený poplatok za túto známku. 

 

 

§ 7 

Obmedzenie voľného pohybu psov 

 

1) Voľným  pohybom psa je pohyb 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. 

2) Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, kde sa pohybujú  

alebo zhlukujú ľudia. Sú to najmä priestory pred obchodnými  centrami, pred školami,  pred 

verejnými inštitúciami, pred zdravotníckymi zariadeniami, pred kostolmi a na chodníkoch 

vedúcich k nim. 

3) Vstup so psom je zakázaný do obchodov, škôl, verejných inštitúcií, zdravotných 

zariadení, kostolov, na športové a detské ihriská, pieskoviská, parky a na miesta, ktoré sú 

označené tabuľou  „Zákaz vodiť psov“. 

4) Vodiť  psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá 

je fyzicky a psychicky spôsobilá 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. 

5) Mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov musí mat' pes obojok a na ňom 

umiestnenú známku vydanú mestskou časťou. 

6) Držiteľ psa je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie spôsobené psom alebo iným 

zvieraťom z verejného priestranstva. Každý držiteľ psa, v prípade, že sa s ním zdržiava na 

verejnom priestranstve , je povinný mať so sebou prostriedok na odstránenie psích výkalov 

a túto skutočnosť je povinný preukázať na požiadanie kontrolných orgánov. 

 

 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia, 

poslanci MZ MČ a poverení zamestnanci MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. 

2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov. 
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§ 9 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušujú : 

1)     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 2/2003 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. 

2) Všeobecne  záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 

4/2000 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 



v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verejne 

prístupných miestach na území mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. 

 

 

 

 

 

§ 10 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli 

Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.   

 

 

 

  

 

 

 

 

       JUDr. Cyril  Betuš v.r. 

              starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené:  4. 6. 2009 

Účinné: 19. 6. 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Odkazy : 
 

1/
  Zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon číslo 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 
2/

    Zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 


