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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
 

A/ s c h v a ľ u j e 

     
„Smernicu, ktorou sa upravuje odchyt túlavých 
zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území 
mesta Rožňava” podľa predloženého návrhu a 

      
     u k l a d á 
 
poslať schválenú smernicu všetkým dotknutým 
subjektom 
 
T: do 14 dní od schválenia 
Z: prednostka MsÚ   
 
 
 
B/ n e s c h v a ľ u j e 
 
 
 
       
 
 



Dôvodová správa 
 

     Vzhľadom na pripravované otvorenie „Útulku pre psy a opustené zvieratá v Rožňave“ je 
potrebné upraviť spôsob umiestňovania túlavých zvierat (psov a mačiek) do tohto zariadenia.      
     Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti účinnej od 1. novembra 
2011 sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce prostredníctvom 
odborne spôsobilých osôb vyškolených orgánmi veterinárnej správy. Predkladaný návrh 
smernice preto rozširuje okruh osôb vykonávajúcich odchyt túlavých zvierat aj na ďalšie 
osoby, ktoré nemusia byť príslušníkmi mestskej polície. 
     Návrh smernice bol konzultovaný s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, 
pričom ich najdôležitejšie pripomienky boli do návrhu smernice zapracované. 
 
     Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských 
komunikácií na svojom zasadnutí dňa 14. 3. 2012 odporučila schváliť predloženú smernicu 
bez pripomienok. 
 
     Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 14. 3. 2012 odporučila 
schváliť predložený návrh s pripomienkou, aby sa do čl. 3 doplnilo ustanovenie, podľa 
ktorého sa dátum hromadného odchytu oznámi aj občianskemu združeniu „Život je pes.“  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

          MESTO  ROŽŇAVA 
        Šafárikova 29,  048 12    Rožňava 

 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 

                                                  S M E R N I C A, 
           
      
 

ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých 
                                 zvierat na území mesta Rožňava                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
čl. 1 

 
     Túlavými zvieratami sa na účely tejto smernice rozumejú psy alebo mačky, ktoré sa bez 
kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa  pohybujú po verejných priestranstvách, pričom ich 
vlastník alebo držiteľ v čase ich pohybu po verejných priestranstvách nie je známy. 
 
 
                                                                        čl. 2 
 
     Odchyt túlavých zvierat na území mesta Rožňava (ďalej len „mesto“) vykonávajú odborne 
spôsobilí1) príslušníci Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská polícia“) poverení 
náčelníkom mestskej polície alebo iné odborne spôsobilé osoby pomocou schválených 
odchytových zariadení. Pri hromadnom odchyte je prítomný veterinárny lekár. Použiť strelnú 
zbraň sú oprávnení len na zneškodnenie túlavého zvieraťa v prípadoch nutnej obrany alebo 
krajnej núdze. 
 
 
                                                                        čl. 3 
 
     Dátum hromadného odchytu určí náčelník mestskej polície po dohode s riaditeľom 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Rožňave (ďalej len „RVPS“) a veterinárnym 
lekárom, ktorý sa odchytu zúčastní. Náčelník mestskej polície určí maximálny možný počet 
zvierat, ktoré sa môžu odchytiť, s prihliadnutím na aktuálne kapacitné možnosti karanténnej 
časti útulku pre psy a opustené zvieratá v Rožňave (ďalej len „karanténna časť útulku“). 
Dátum a čas hromadného odchytu sa oznámi aspoň 14 dní pred jeho uskutočnením na úradnej 
tabuli mesta, v infotexte káblovej televízie, vo vysielaní Mestského televízneho štúdia s. r. o. 
Rožňava a na internetovej stránke mesta. 
 
 
                                                                        čl. 4 
 
     Odchyt bez jeho predchádzajúceho oznámenia možno vykonať len v jednotlivých 
prípadoch. Nepredvídaný odchyt alebo zneškodnenie nebezpečného psa nahlási poverený 
príslušník mestskej polície bez zbytočného odkladu RVPS. 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. 
 
 
 
                                                                        čl. 5 
 
     Osoba, ktorá vykonala odchyt, odchytené zviera uloží do motorového vozidla 
prispôsobeného na tento účel alebo prívesu s nadstavbou prispôsobeného na tento účel, ktorý 
je zapojený za služobné motorové vozidlo mestskej polície. Odchytené zviera môže byť 
v prívese alebo motorovom vozidle umiestnené len na nevyhnutný čas počas prepravy 
z miesta odchytu do karanténnej časti útulku. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 



                                                                        
čl. 6 

 
      Ak sa bezprostredne po odchyte túlavého zvieraťa zistí jeho vlastník, príslušník mestskej 
polície vlastníka telefonicky alebo osobne vyzve, aby si zviera prevzal po predchádzajúcom 
klinickom vyšetrení veterinárnym lekárom. Vlastník zvieraťa uhradí poplatok za klinické 
vyšetrenie veterinárnym lekárom. Ak si vlastník zvieraťa odmietne prevziať zviera, alebo sa 
bezprostredne po odchyte nepodarí zistiť jeho vlastníka, umiestni sa zviera                            
po predchádzajúcom klinickom vyšetrení veterinárnym lekárom  do karanténnej časti útulku. 
                                                                          
 
                                                                       čl. 7 
 
      Ak príslušníci mestskej polície zistia, že vlastník zvieraťa nezabezpečil opatrenia            
na zabránenie jeho úteku, oznámia túto skutočnosť RVPS ako podozrenie z priestupku podľa      
§ 48 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti resp. ako podozrenie 
z iného správneho deliktu podľa § 50 ods. 3 písm. q) citovaného zákona. 
 
 
                                                                       čl. 8     
 
     Zoznam odchytených túlavých zvierat, ktorých vlastník nie je známy, zverejní 
prevádzkovateľ karanténnej časti útulku na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta           
na dobu aspoň 60 dní.  
 
 
                                                                        čl. 9 
 
     Na účely záznamov o odchyte túlavého zvieraťa, jeho klinickom veterinárnom vyšetrení, 
odovzdaní vlastníkovi alebo umiestnení do karanténnej časti útulku slúži „Evidenčný list 
odchyteného túlavého zvieraťa“ (ďalej len „evidenčný list“), ktorého vzor je prílohou tejto 
smernice. Vyhotovuje sa osobitne pre každé odchytené túlavé zviera.  
 
 
                                                                       čl. 10 
 
     Evidenčný list vypĺňa osoba, ktorá vykonala odchyt, vo dvoch rovnopisoch.  
     V prípade odovzdania zvieraťa vlastníkovi: 

- 1 rovnopis odovzdá vlastníkovi odchyteného zvieraťa, pričom jeho kópia potvrdená  
podpisom vlastníka ostáva mestskej polícii 

- 1 rovnopis odovzdá veterinárnemu lekárovi, ktorý vykonal klinické veterinárne 
vyšetrenie odchyteného zvieraťa pred jeho odovzdaním vlastníkovi 

V prípade umiestnenia zvieraťa do karanténnej časti útulku: 
- 1 rovnopis odovzdá poverenej osobe v karanténnej časti útulku, pričom jeho kópia 

potvrdená podpisom zamestnanca útulku ostáva mestskej polícii 
- 1 rovnopis odovzdá veterinárnemu lekárovi, ktorý vykonal klinické veterinárne 

vyšetrenie odchyteného zvieraťa pred jeho umiestnením do karanténnej časti útulku. 
Každý, kto prevezme evidenčný list, je povinný archivovať ho podľa platných právnych 
predpisov. 
 



čl. 11 
 
     Ak príslušníci mestskej polície pri výkone svojej činnosti alebo na základe podnetu 
inej osoby zistia, že sa na verejnom priestranstve mesta nachádza uhynuté zviera, vyzvú 
povereného zamestnanca Technických služieb mesta Rožňava (ďalej len „Technické 
služby“), aby uhynuté zviera bez zbytočného odkladu odstránil. Poverený zamestnanec 
Technických služieb uhynuté zviera uloží v areáli Technických služieb                            
do uzamykateľného označeného kontajnera určeného na tento účel a zabezpečí jeho odvoz                 
do kafilérie. 
 

čl. 12 
 
     Mesto uzatvorí zmluvu s osobou oprávnenou vykonávať dezinfekciu prostriedkov 
a zariadení použitých pri odchyte túlavých zvierat. Po ukončení odchytu túlavých zvierat 
poverený príslušník mestskej polície vyrozumie oprávnenú osobu za účelom dezinfekcie 
použitých prostriedkov a zariadení.   
   

čl. 13 
 
     Všetky dotknuté osoby sú pri vykonávaní činností upravených v tejto smernici povinné 
postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a počínať si tak, aby nedochádzalo  
ku škode na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. 
 

čl. 14 
 
     Mesto uzatvorí zmluvu s veterinárnym lekárom o výkone činností uvedených v tejto 
smernici. 
 

čl. 15 
 
     V čase mimoriadnych opatrení vyhlásených orgánmi veterinárnej správy sa 
ustanovenia tejto smernice použijú primerane tak, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia 
mimoriadnych opatrení. 
 
                                                                   čl. 16      
 
     Zrušuje sa „Smernica pre realizáciu odchytu túlavých zvierat a pre likvidáciu 
uhynutých zvierat na území Mesta Rožňava“ platná od 1. 1. 2002. 
                                                                      
                                                                   
                                                                   čl. 17 
 
    Túto smernicu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa ........ uznesením č. 
.../2012 . Platnosť a účinnosť nadobúda dňa 1. mája 2012. 
 
                                                                      
 
       
                                                                                 MUDr. Vladislav Laciak 
                                                                                          primátor mesta 



PRÍLOHA 
 
                            
 

Evidenčný list odchyteného túlavého zvieraťa č. ..... 
                                                             (vyplniť dvojmo!) 
 
 
 
1. Druh zvieraťa...............................................  Plemeno....................................................... 
     
    Farba...............................................................  Pohlavie...................................................... 
 
2. Evidenčná známka                           áno – nie (nehodiace sa škrtnúť) 
 
3. Odchyt vykonaný dňa..................................o ....... hod.  
                   
                  miesto odchytu  ................................................................ 
 
4. Výsledok klinického vyšetrenia veterinárnym lekárom  
      
     .............................................................................................................................................. 
     
     .............................................................................................................................................. 
      
     .............................................................................................................................................. 
      
      .............................................................................................................................................. 
      
     Pečiatka a podpis veterinárneho lekára 
 
 
5. Zviera prevzal vlastník          áno – nie  (nehodiace sa škrtnúť) 
     
    Priezvisko, meno, titul .......................................................................................................... 
     
    Trvalý pobyt........................................................................................................................... 
     
    Dňa ...........................  o .......... hod.   podpis ................................................. 
 
6. Odchytené zviera bolo umiestnené do karanténnej časti útulku        
     áno – nie  (nehodiace sa škrtnúť)            
     
 
   Dňa .......................... o ............. hod  
    
   Meno, priezvisko a podpis preberajúceho  .................................................................. 
 


