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Obecné zastupiteľstvo obce Častkov  (ďalej len „OZ“)  v súlade  s ustanovením § 6 ods. 1 a 

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

predpisov zákona  a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)  vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. x/2023 

o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území obce  Častkov 

  

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

  

1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na 

území obce Častkov (ďalej len obec): 

- stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa, 

- úprava podrobnosti o vodení psov, 

- vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, 

- určiť miesta, kde je vstup so psom zakázaný, 

- ustanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami na území obce.  

  

2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo na 

osobu, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.  

  

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov. 

 

Čl. II.  

Vymedzenie pojmov 

 

Zvláštnym psom je pes 

- Používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 

- Používaný horskou službou 

- Používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany 

- Poľovný pes 

- Ovčiarsky, pastiersky 

- Zo špeciálnym výcvikom 

-Používaný počas výcviku, alebo súťaže konanej podľa medzinárodného, alebo 

národného skúšobného poriadku 

 

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.  

 

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.  

 



Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta a pozemky, 

ktoré sa nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe obce a ktoré slúžia 

na verejné využívanie, alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné.   

  

Čl. III. 

Stanovenie výšky úhrady za vydanie evidenčnej známky 

  

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 

evidencii psov Ak sa pes v danom roku prevažne nachádza v obci Častkov, držiteľ psa 

je povinný prihlásiť  ho do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa 

lehoty uvedenej v prvej vete. Prihlásenie psa do evidencie sa vykonáva na Obecnom 

úrade Častkov.  

 

2. Evidenciu  psov chovaných v obci Častkov, vedie a zabezpečuje obecný úrad v Častkove.  

 

3. Do evidencie sa zapisuje najmä :  

• evidenčné číslo psa   

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

• meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  držiteľa psa  

• 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  

• úhyn psa  

• strata psa 

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

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

  

4.  Držiteľ psa je povinný nahlásiť obci každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa 

zapisujú do evidencie, v lehote 30 dní od zmeny týchto skutočností, alebo údajov.  

 

Od 6 mesiacov veku psa je chovateľ povinný platiť miestny poplatok za psa vo výške: 

-  5,00 € v rodinných domoch  

-  10,00 € v bytových domoch súlade s VZN o miestnych daniach. Základom dane je 

počet psov.  

-  

Čl. IV. 

Podrobnosti  o  vodení psov v obci  a zákaz voľného pohybu psov 

 

V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných 

priestranstvách. 

Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke, 

bezpečne pripevnenej  na obojku, alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka 

musia byť primerané, aby držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácií. 

Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce, 

môže psa viesť 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 ostatné zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na 

majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 



V katastrálnom území obce je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho, bezprostredného 

dozoru osoby, ktorá psa vedie, na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa 

v intraviláne obce.  

  

V prípade, že osoba  vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa 

v extraviláne obce, pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok 

uvedených v bode 3 tohto článku VZN. 

 

Ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (napr. zábradlie, 

stromy a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných priestranstvách sa zakazuje. Osoba, 

ktorá psa vedie, ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez dozoru.  

 

Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce 

musí byť pes riadne a viditeľne označený známkou, alebo musí byť začipovaný.  

 

Osoba, ktorá vedie psa, alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná:  

a) na požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou, 

alebo dokladom o začipovaní 

b) predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, alebo 

zvieratá  

c) zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes 

mohol spôsobiť  

d) zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úniku a neplánovaného, alebo nežiadúceho 

rozmnožovania 

e) držiteľ psa a ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný oznámiť osobe, ktorú 

pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. 

f) 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 obci, kde je pes evidovaný. 

 

Čl. V.  

Zákaz vstupu so psom  

 

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

  

a) do verejných budov, prevádzok obchodov a služieb, kde je voľný prístup občanov,  

b) do školských,  športových a kultúrnych zariadení,     

c) na verejných detských ihriskách  a pieskoviskách  

d) na cintoríny a pietne miesta. 

  

2. Zákaz vstupu zo psom podľa bodu 1 tohto VZN  sa nevzťahuje na: 

- Vodiacich psov 

- Psov používaných pri záchranných prácach  

- Psov používaných pri plnení úloh civilnej ochrany. 

  



3.  Miesta podľa bodu 1 tohto VZN musia byť viditeľne označené. Toto označenie 

zabezpečí vlastník, správca, alebo užívateľ budovy, miesta, alebo zariadenia 

umiestnením vhodného piktogramu, alebo textu.  

 

Čl.  VI. 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

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

bezprostredne odstrániť do tých verejných kontajnerov, na ktorých je viditeľne označený 

aj tento účel ich použitia, alebo do smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad, ktorá 

sa nachádza na území obce.  

  

                                                                    Čl. VII. 

                 Kontrola 

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce.  

 

Čl. VIII.  

Priestupky 

  

Pri prejednávaní priestupkov a ukladaní pokút za priestupky postupuje obec v zmysle 

osobitných právnych predpisov (§ 7 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov.) 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia  

  

1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb 

vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

 

2. Toto VZN o podmienkach držania psov v obci Častkov bolo schválené uznesením 

Obecného zastupiteľstva č.  zo  dňa xx.xx.xxx            a nadobúda právoplatnosť a 

účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej tabuli obce.  

  

  

V Častkove 1.3.2023 

  

                                                                                                  Mgr. Eva Černeková  

                                                                                                          starosta obce  

  

  

  

  

  

 


