
 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE   HUSÁK 

 

č. 5/2015 

 

 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Husák 

 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v obci Husák vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 a 

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v 

zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  v znení 

neskorších predpsov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN"): 

 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie") upravuje podmienky vedenia 

evidencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný a miesta, na ktoré je 

vstup so psom zakázaný, podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi 

psov v obci Husák. 

 

2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisovˡ. 

 

3) Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky 

týchto prejavov v obci zodpovedá držiteľ psa. 

 

             

§ 2 

 

Vymedzenie pojmov 

 

a) Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo osoba, 

ktorá ho má v držbe (ďalej len "držiteľ psa"). 

b) Zvláštnym psom je pes: 

 používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona² , 

 používaný horskou službou, 

 používaný pri záchranárskych a lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh 

civilnej ochrany³, 

 poľovný, 

 ovčiarsky, 

 vodiaci, 

 používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 

skúšobného poriadku. 



 

 

 

c) 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 krajnej núdzi 4 . 

 

d) 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. 

 

e) Čipovaním psa je trvalé zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie a určenia 

totožnosti psa. 

 

f) Pre účely tohto nariadenia sú verejnými priestanstvami všetky miesta vo vlastníctve obce 

Husák, ktoré slúžia na verejné užívanie, ako napr. plochy verejnej zelene.   

 

§ 3 

 

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  obci, v lehote 30 

dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne 

nachádza na území obce. 

 

2) Evidenciu vedie a evidenčné známky v obci vydáva Obecný úrad  Husák (ďalej len "obecný 

úrad"). 

 

3) Do evidencie sa zapisuje: 

     a)  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa alebo názov a adresa firmy a meno a 

priezvisko štatutárneho zástupcu (právnická osoba, fyzáická osoba oprávnená na podnikanie), 

     b)  rodné číslo držiteľa psa alebo IČO (právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie), 

     c)  telefónne číslo držiteľa psa, 

     d)  umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov,v ktorom sa pes zdržiava, ak sa 

nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 

     e)  dátum narodenia psa, 

     f)  evidenčné číslo psa, 

     g)  plemeno psa, 

     h)  pohlavie psa, 

     ch)farba psa, 

      i) zvláštne znamenie (napr. tetovanie), 

      j) počet psov v držbe, 

      k) číslo mikročipu alebo tetovacie číslo psa, ak ho pes má, 

      l) skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka, 

      m) úhyn psa, 

      n) strata psa, 

      o) zmena evidencie psa. 

 

4) Držiteľ psa uvedie údaje podľa odseku 3 do tlačiva, ktoré mu poskytne obecný úrad. 

 



5) Držiteľ psa je povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obecnému úradu 

každú zmenu skutočností a údajom, ktoré sa zapisujú do evidencie. 

 

6) Obecný úrad potvrdí držiteľovi psa na tlačive splnenie ohlasovacej povinnosti a vydá mu 

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

 

7) Známka psa musí byť zavesená na obojku psa, pes ju musí mať na sebe a je neprenosná na iného 

psa. 

 

8) Ten, kto psa vedie, je povinný poukázať kontrolnému orgánu známkou totožnosť psa. 

 

9) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť na obecný úrad do 14 

dní odvtedy ako odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil. 

 

10) Obecný úrad vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil ohlasovaciu povinnosť podľa § 9, náhradnú 

známku za odplatu 3,50 €. 

 

11) Ten, kto psa vedie, je povinný zabrániť tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval 

človeka alebo zvieratá. 

 

12) 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. 

 

 

13) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je súčasne povinný oznámiť obci, kde je pes evidovaný, 

skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 

nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej  núdzi 4  a vrátiť obci, kde je pes evidovaný, známku psa. 

Obecný úrad vydá držiteľovi psa, ktorý pohrýzol človeka, známku nebezpečného psa. 

 

14) Držiteľ psa je povinný umožniť osobe, ktorú pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní 

psa. 

 

§ 4 

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

 

1) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území obce. 

      Voľný pohyb psa je dovolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené 

a zabezpečené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a v  prítomnosti držiteľa psa resp. ním poverenej 

zodpovednej osoby na voľných priestranstvách, avšak za dodržania podmienky, že pes neohrozí 

nijakým spôsobom život alebo zdravie občanov a zvierat a nespôsobí poškodenie či ujmu na 

majetku a pod. 

 

§ 5 

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

 

1) Na území obce je vstup so psom zakázaný: 

 

     a) do areálu cintorína. 

 

2) Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, viditeľne označia ich vlastníci alebo prevádzkovatelia 

tabuľami s nápisom "Zákaz vstupu so psom" alebo piktogramom. 



 

 

§ 6 

Znečisťovanie verejného priestranstva 

 

 

1) Ak pes znečistí verejné priestravstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je nádoba na komunálny 

odpad, prípadne špeciálne označená nádoba určená na výkaly psov. 

 

§ 7 

Priestupky 

 

1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

     a) neoznámi obci, v ktorej je pes 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 § 4 ods. 1 a 2, 

     d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane 4 , 

     e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

     f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem miest na to určených. 

 

2) 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 nutnej obrane 4 , 

     d) nepreukáže známkou  totožnosť psa, 

     e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohubu psa, 

     f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 

3) Za priestupok podľa ods.1 a ods.2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 EUR  a za 

priestupok podľa ods.2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 EUR. 

  

4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a orgán Policajného zboru. 

 

5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č. 

372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 

 

6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní 

orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 

 

§ 8 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

    a) poverení zamestnanci obce, 

    b) členovia komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností. 

 



 


