
 
 
 

 
 

     

Všeobecno - záväzné nariadenie     

VZN č. 16/2021 
 

 Obec Slopná podľa § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ost. 6), § 4 odst. 5), § 5 odst. 1), § 6 odst. 

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

neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecno-záväzné nariadenie č. 16/2021 (ďalej len VZN)  

o niektorých podmienkach držania psov v obci Slopná 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Účelom  tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov na území obce Slopná. 

2) Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na 

     území obce: 

     a) evidencia psov, evidenčná známka psa, 

     b) podrobnosti o vodení psa, 

     c) vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, 

     d) určenie miesta, kde je vstup so psom zakázaný, 

     e) úprava podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami, 

3) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov. 

4) Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a     

    osobitných predpisov.   

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

1) Práva a povinnosti právnických, podnikajúcich fyzických osôb a  fyzických osôb  pri držaní  

psov sú upravené v zákone č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania     

psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon). 

2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov (§ 1, 

odst.2 zákona o držaní psov) 

 

                                                                                Článok  3 

Evidencia psov  

1) Práva a povinnosti právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb pri držaní  psov, 

sú upravené  v § 3 zákona č. 282/2002 Z.z. v platnom znení. 

2) 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 Slopná, teda v mieste  kde sa pes v danom roku 

prevažne nachádza - zdržiava. Evidenciu vedie obec –  obecný úrad Slopná, ktorý vydá držiteľovi psa 

zapísaného do evidencie známku psa (ďalej len „známka“) 



3) Do evidencie sa zapisuje najmä  

a) evidenčné číslo psa, 

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

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,                                                                               

d) 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,                                                                      

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

nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,                                                                                                  

f) úhyn psa,                                                                                                                                                         

g) strata psa. 

4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od 

zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde pes je alebo má byť evidovaný. 

5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len "známka"). 

Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je 

pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.   

6) Známka je neprenosná na iného psa. 

7) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čoodcudzenie,  

zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci Slopná – obecný úrad Slopná, kde je  pes evidovaný. 

8) Obec vydá držiteľovi psa  náhradnú známku za úhradu  vo výške  3,- eura/kus. 

  

 

Článok  4 

Vodenie psa  

1)Každý pes pohybujúci sa na území obce Slopná, musí mať na verejnom priestranstve n á h u b o k .   

2) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže 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 zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd 

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

3) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je  

plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestore musí mať nebezpečný pes náhubok. 

4) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 

5) 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. 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.  

6) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením 

 

Článok 5 

Vymedzenie miesta, kde je voľný pohyb a vstup so psom zakázaný 

Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.   

1) Voľný pohyb psov  bez vôdzky  sa  z a k a z u j e   v zastavanom území obce a na celom území  

intravilánu Obce Slopná. 
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2) Voľný pohyb psov je zakázaný na tých miestach, ktoré sú v majetku alebo užívaní Obce Slopná: 

* priestranstvo pred obecným úradom, 

*  v priestoroch a okolí budov maloobchodných predajní, /potraviny, pohostinstvo.../ 

* v areáli Základnej školy a jej bezprostrednej blízkosti, 

* v areáli miestneho kostola a miestneho cintorína, 

* všetkých miestnych komunikáciách, parkoviskách autobusov, zastávky autobusov,  

* pamätníkov a pietnych miest  (kríže, kaplnky...)   

* verejné miesta pri dočasnej skládke triedeného odpadu,  

Miesta  takto vymedzené  sú označené nápisom: „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom, ktorý 

znázorňuje preškrtnutého psa. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas 

služobného zásahu, prípadne psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu. 

3) Vstup so psom je zakázaný: 

* do budovy obecného úradu a Domu kultúry 

* do  budovy Základnej školy, 

* do priestorov a budovy miestnej budovy fary 

* do miestnych maloobchodných predajní, 

* do pohostinstiev,   

* do stavby kostola, kaplnky, 

* do priestorov cintorína a budovy Domu smútku, 

Takto vymedzené miesta sú viditeľne označené. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného 

psa počas služobného zásahu. 

 

 

Článok  6 

Vymedzenie miesta, kde je pohyb psa povolený 

 

  1) Voľný pohyb psov na území Obce Slopná je obmedzený, nakoľko obec nemá dostatok verejne 

dostupných priestranstiev na tento účel, preto je povolený iba mimo zastavaného územia obce a to             

s pripevneným náhubkom: 

* poľné a komasačné cesty, 

* lúky a polia, kde sa nezdržuje lesná zver, alebo nie je lesná zver v blízkom okolí, 

2) Držiteľ psa je povinný umožniť voľný pohyb psa  bez vôdzky, len v chovnom priestore – dvore, 

    prípadne v záhrade, kde nehrozí nebezpečie. 

3) Pohyb psa na vôdzke v doprovode  dospelého držiteľa alebo vlastníka psa, je výlučne za podmienky, že 

pes je opatrený náhubkom. Miesta, kde je možný pohyb psa na vôdzke v doprovode dospelého držiteľa: 

      * miestne komunikácie, 

 

Článok  7 

 Znečisťovanie verejných priestranstiev 

  

1)  Držiteľ psa nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, nariadenia obce  

(verejný poriadok obce), nesmie ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb a iných zvierat, životné prostredie      

a tiež ani poškodzovať verejný a cudzí majetok. 
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2) Ak pes znečistí verejné priestranstvo alebo iné verejné priestory výkalmi, držiteľ psa alebo ten kto psa  

vedie, je povinný  bezodkladne a ihneď odstrániť psie výkaly. Pri vodení  psa mimo chovného   

priestoru je zároveň chovateľ alebo držiteľ psa povinný disponovať vhodnou pomôckou  na okamžité  

odstránenie psích výkalov  /rukavica, mikroténový obal…/. 

3) Určeným miestom na odstránenie a odloženie psích výkalov, sú nádoby na zmesový komunálny 

odpad. 

 

  

Článok 8 

Priestupky  

1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak poruší ustanovenia § 7 zákona č. 282/2002 Z.z. v p.z., ak: 

a) neprihlási psa do evidencie, 

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené  v § 4 ods. 1 a 2, 

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

nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 

d) neoznámi odcudzenie,  zničenie alebo stratu známky.  

2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak 

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

trvalého  pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 

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

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

sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 

d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,                                                                                     

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz  voľného pohybu psa.                                                  

3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c)  zákona č. 282/2002 Z.z. v platnom znení       

a tohto Článku 8, možno uložiť pokutu do 165 eur a za  priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f)  

zákona, možno uložiť pokutu do 65 eur.  

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

1) Vzťahy neupravené týmto VZN sa riadia zákonom, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov ako aj VZN o verejnom poriadku v obci Slopná a ostatnými príslušnými právnymi  

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

2) Prijatím tohto VZN sa ruší VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná  

schválené dna 13.7.2012 Uzn. č. 43 /2012, účinné od 1.8.2012 

3) Návrh tohto VZN bol zverejnený od 17.2.2021 a toto VZN bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom Obce Slopná dňa 5.3.2021 Uznesením  č. 13/2021 

4) Toto VZN je platné dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a nadobúda účinnosť 15.-tym dňom 

od jeho zverejnenia. 

 

 

 

Slopná, dňa  5.3.2021                                                                Ing. Štefan Hrenák v.r. 

                                                                                                         starosta obce 
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