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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ustanovením zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov (ďalej len zákon o psoch) sa uznieslo na vydaní tohto 
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú niektoré podmienky 
držania psov a sankcie za porušenie tohto VZN.  
 
 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 16/2012 

 

 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná 
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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej sa na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. g) cit. 
zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov (dalej len zákon o držaní psov) uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení (ďalej len VZN), ktorým sa upravuje držanie, chovanie a nakladanie 
s uhynutými psami v obci Slopná. 

 
Článok I. 

Predmet a pôsobnosť VZN 
(1) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb 

pri držaní psov v obci Slopná (ďalej len “obec”), evidenciu psov, určuje zásady vodenia 
psov, postup pri znečistení verejných priestranstiev a riešenie priestupkov. 

(2) VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.  
(3) VZN je v súlade s Dodatkom č. 1 k VZN c.2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slopná, kde je určená výška 
dane za psa a podrobnosti upravujúce postup pri výbere tejto dane. 

 
Článok II. 

Vymedzenie pojmov 
(1) Vymedzenie pojmov upravuje § 2 zákona o držaní psov. 
(2) Na účely tohto VZN je: 

a) zvláštnym psom: 
− pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
− pes používaný horskou službou, 
− pes používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 
− pes poľovný, 
− pes ovčiarsky, 
− pes vodiaci, 
− používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku, 
b) 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, 

c) 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, 

d) verejným priestranstvom sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, 
priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu a sú verejne prístupné, 

e) známkou sa na účely tohto nariadenia rozumie kovový štítok spravidla kruhového 
tvaru, na ktorom sú vyznačené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný 
a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. 

 
Článok III. 

Evidencia psov 
(1) Evidenciu psov upravuje § 3 zákona o držaní psov. 
(2) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona 

o držaní psov. 
(3) Evidencii podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce. 
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(4) Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný úrad, ktorý po zaevidovaní psa a zaplatení 
poplatku za psa vydá držiteľovi psa evidenčnú známku. Na známke je uvedené evidenčné 
číslo psa a názov obce Slopná. Známka je neprenosná, platí pre jedného evidovaného psa. 

(5) Pri prvej evidencií sa známka vydáva bezplatne. Odcudzenie, stratu alebo zničenie 
známky je povinný držiteľ psa nahlásiť do 14 dní odo dňa zistenia uvedenej skutočnosti 
na obecný úrad, kde mu bude za úhradu 1,50 € vydaná nová známka. 

(6) Pri odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný evidenčnú známku vrátiť na obecný 
úrad v Slopnej, aby nedošlo k jej zneužitiu. 

 
Článok IV. 
Vodenie psa 

(1) Vodenie psa je definované v § 4 zákona o držaní psov. 
(2) Za psa zodpovedá a nesie následky za jeho chovanie držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa 

vedie, resp. nad psom vykonáva počas vodenia dohľad. Každý pes podliehajúci evidencii 
musí byt pri pohybe na verejnom priestranstve označený známkou. 

(3) Nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže viesť len osoba úplne spôsobilá na 
právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať takýto pes náhubok a musí byť na 
vôdzke. 

 
Článok V. 

Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov 
(1) Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov definuje § 5 zákona o držaní psov. 
(2) Určenie miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov: 

a) zastavané územie obce, 
b) plochy verejnej zelene, 
c) cintorín. 

(3) Určenie miest pre zakázaný vstup so psom: 
a) detské ihrisko a pieskovisko v areály školy, 
b) budova obecného úradu, 
c) budova základnej školy, 
d) kultúrny dom, 
e) predajne potravín, 
f) cintorín. 

(4) Obmedzenie pohybu psa podľa článku 5 sa nevzťahuje na služobného psa počas 
služobného zákroku a vodiaceho psa. 

 
Článok VI. 

Priestupky a sankcie 
(1) Priestupky upravuje § 7 zákona o držaní psov, podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, 

kto: 
a) neprihlási psa do evidencie, 
b) umožní, aby psa viedla nespôsobilá osoba, 
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 stratu, zničenie alebo odcudzenie evidenčnej známky, 
e) nezabezpečí povinné očkovanie psa a nepreukáže dokladom na vyzvanie túto 

skutočnosť. 
(2) Ďalej sa priestupku dopustí ten, kto: 

a) neohlási meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes 
pohrýzol, 
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b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 
zvieratá, 

c) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
d) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa na území obce. 

(3) Obec Slopná môže porušením ustanovení tohto VZN uložiť pokutu za porušenie: 
a) ods. 2 písm. c) a d) tohto článku do výšky 16,60 €, 
b) ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2 písm. a), b) tohto článku do výšky 166,00 €. 

(4) Obec Slopná môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, kedy sa o porušení tohto VZN 
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

(5) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p. 
(6) Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky 

dvojnásobku uvedených pokút. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.  
 

Článok VII. 
Odchyt psov 

(1) Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v obci Slopná sa uskutočňuje v súčinnosti 
s príslušnými štátnymi orgánmi, ktoré zamestnávajú  odborne spôsobilé osoby oprávnené 
na odchyt zvierat v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. 

(2) O odchytení psa budú občania obce informovaní oznamom odvysielaným v obecnom 
rozhlase. 

(3) Odchytený pes bude umiestnený v útulku zvierat. V prípade, že bude zistený majiteľ psa, 
náklady spojené s odchytom a umiestnením psa do útulku znáša majiteľ psa. 

 
Článok VIII. 

Všeobecné ustanovenia 
Pri úhyne psa je držiteľ povinný riadiť sa pokynmi veterinárnej správy. Nie je povolené 
uhynutého psa zakopať vo verejnom priestranstve alebo umiestniť do kontajnera na tuhý 
komunálny odpad. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, 

poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce Slopná.  
(2) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Slopnej na svojom zasadnutí dňa 13.7.2012 

uznesením č. 43/2012. a účinnosť nadobúda dňom 01.08.2012. 
(3) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Slopná. 
(4) Toto VZN je prístupne k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Slopnej alebo na webovej 

stránke Obce Slopná – www.slopna.sk.. 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Eva Košaríková 
         starosta obce 


