
1 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE GEMERSKÝ JABLONEC 

ČÍSLO 11/2018 

O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV V OBCI  

 
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :  15.11.2018  

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom  dňa 07.12.2018 pod č. : 10/2018  

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 10.12.2018  

 

VZN nadobúda účinnosť dňom  01.1.2019  

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskom Jablonci na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel, v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z.z. 

ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon“) príjima toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). 

 

 

Článok 1 

Účel úpravy 

 

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, 

zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov (viď ust. § 3- evidencia 

psov, 4 – vodenie psa, 5 – vydávanie VZN obcami a 6 – znečisťovanie verejných priestranstiev zákona 

). 

 

 

Článok 2 

Predmet úpravy 

 

(1) Toto  VZN  sa  vydáva  s cieľom  upraviť  niektoré podmienky  evidencie a  vodenia psov, 

ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

(2) VZN sa nevzťahuje na složobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1 

 
    1 napr. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

      zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Článok 3 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto VZN sa vymedzujú pojmy: 

(1) Zvláštnym psom je pes: 

    a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami, podľa osobitného zákona,2 

    b) používaný horskou službou, 

    c) používaný  pri  záchranných, pri plnení  úloh civilnej ochrany, 

    d) poľovný, 

    e) ovčiarsky, 
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    f) vodiaci, 

    g) počas  výcviku  alebo  súťaže  konanej  podľa medzinárodného alebo národného skúšobného 

        poriadku. 

(2) 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. 

(3) Voľným  pohybom  psa je  pohyb psa  bez vôdzky  mimo chovného priestoru, alebo 

zariadenia  na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje  pohyb zváštneho psa  bez vôdzky 

mimo chovného 

    priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovladaný osobou, ktorá ho vedie. 

(4) Spoločenským  psom je  domestifikovaný druh psa, chovaný najmä v domácnosti vlastníka 

alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, poskytovanie spoločnosti alebo na ochranu 

domácnosti a majetku.3 

 
    2 zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 

    3 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat 

a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, §2, písm. a) 

 

 

Článok 4 

Evidencia psov 

 

(1) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona. 

(2) Evidenciu  a  vydávanie  známok  vedie Obec Gemerský Jablonec  (Obecný úrad Gemerský 

Jablonec).  Výška poplatku za psa je stanovená všeobecne záväzným nariadením obce Gemerský 

Jablonec o ostatných daniach na území obce Gemerský Jablonec.  

(3) Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,- eur. 

(4) Jedinou evidenčnou známkou platnou na území obce Gemerský Jablonec je známka vydaná  

obcou Gemerský Jablonec. Chov a držanie psov je možné len na tej adrese, na ktorú bol vydaný 

súhlas obce. Chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú známku, nebezpečenstvu odchytu. 

(5) Stratu známky je chovateľ povinný ohlásiť do 14 dní od odcudzenie, zničenie alebo stratu známky  

Obecnému úradu v Gemerskom Jablonci.  

(6) Chovateľ psa je povinný mať pre každého psa očkovací preukaz. 

 

 

Článok 5 

Podrobnosti o vodení psa 

 

(1) 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 a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

(2) Vodiť  nebezpečného  psa  mimo  chovného  priestoru alebo  zariadenia na chov  môže len osoba, 

    ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať takýto pes náhubok. 

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

(4) 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 

ohlásiť túto skutočnosť obci, kde je evidovaný. 

(5) Osoba, ktorá vedie psa, alebo nad ním  vykonáva dohľad,  je povinná na požiadanie  

zamestnanca obce preukázať totožnosť psa známkou. 
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(6) Vodiť  psa  na miesta  so zákazom voľného pohybu podľa čl. 7 ods. 1 a 2 tohto VZN možno len 

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

musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

(7) Psa v zmysle čl. 6 ods. 5 tohto VZN  môže iba osoba,  ktorá psa ovláda a je staršia ako 15 rokov. 

    Takýto pes musí mať okrem vôdzky aj iné zabezpečenie (náhubok). 

(8) Do vozidla  verejnej dopravy a na miesta  kde sa pohybujú, alebo zhlukujú ľudia možno vodiť 

psa len na vôdzke a s náhubkom, okrem vodiaceho psa.  

(9) Vôdzka,  na ktorej  je zviera  vodené  mimo  chovného  priestoru  alebo mimo zariadenia na 

chov, možno  uviazať  len  na obojok  alebo prsný postroj.  Nemožno  ju  uviazať  na tŕňový  obojok  

ani na elektrický  obojok.  Na sťahujúci  obojok  ju  možno  uviazať,  ak  ide  o služobného  psa 

počas služobného zákroku. 

 

 

 

Článok 6 

Podmienky pre chov a držanie psov 

 

(1) Pes  starší  ako  šesť  mesiacov sa označuje  trvalo čipom  alebo  tetovaním,  alebo  počas  

vodenia mimo  chovateľského  priestoru príveskom v súlade s čl. IV tohto VZN,  umiestneným  na 

obojku. Z označenia musí byť zrejmé, kto je chovateľom psa a kde je pes  evidovaný pre účely 

miestneho poplatku. 

(2) Psa nemožno: 

    a) chovať  v chovnom priestore,  ktorý  nevyhovuje  jeho  biologickým  a  etologickým  potrebám. 

   b) uviazať ani ponechať  samého bez uviazania na verejnom priestranstve  (napr. pred obchodom), 

    c) podnecovať  na agresivitu proti inému zvieraťu  alebo človeku,  okrem služobných  psov  počas 

        výcviku alebo služobného zákroku, 

    d) používať na psie zápasy ani na prípravu na ne. 

(3) Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé 

najmenej 5 metrov a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb najmenej dva 

metre pre každú  stranu.  Iný  spôsob  uviazania  psa je možný  len  v nevyhnutnom prípade, najviac 

na osem hodín,  a to za predpokladu,  že pes má vodidlo najmenej dva a pol metra dlhé a dvoma 

otáčavými kolíkmi zabraňujúcim jeho skrátenie.   

(4) Suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa a šteňatá mladšie ako šesť 

mesiacov nemožno dlhodobo uväzovať 
 (5) Chovateľ  alebo majiteľ psa  v rodinnom  dome je povinný  zabezpečiť,  aby pes nemohol 

ohroziť okoloidúcich občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľku „Pozor pes!“ 

 
     

 

 

 

Článok 7 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 

Pre účely tohto VZN sa stanovujú miesta 

(1) kde je zakázaný voľný pohyb psa: 

    a) verejné  priestranstvá,  ktoré slúžia  verejnému  užívaniu  (komunikácie,  chodníky,  námestia, 

        podjazdy, mosty,  verejné chodníky, verejné schody,  verejné parky, a záhrady, terasy, ostatné 

        plochy slúžiace ako trvalý travnatý porast medzi domami), 

  (2) kde sa zakazuje vstup so psom: 



4 

 

    detské  ihriská,  športové  ihriská,  cintoríny,  kostoly,  verejné  budovy,  obchodné  prevádzky a 

    zariadenia, školské zariadenia. 

(3) Obmedzenia uvedené v bode 1 a 2 sa nevzťahujú na služobných psov. 

 

 

Článok 8 

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

 

(1) V záujme  dodržiavania  hygieny,  ochrany čistoty,  ochrany verejného poriadku,  bezpečnosti  a 

    dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ, resp. Ten kto psa vedie povinný: 

    a) dbať,  aby  pes  neznečisťoval  okolie,  (obchodné  výklady,  potravinové  stánky,  verejné  

        zariadenia, detské pieskoviská a pod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky, 

    b) okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu, pričom na verejných priestranstvach je povinný 

        exkrementy odstrániť, 

    c) dostaviť  sa každoročne  so psom  k povinnému očkovaniu  (proti besnote a iným chorobám) a 

        na veterinárnu prehliadku pri ochorení,  

    d) dať  psa,   ktorý  poranil  človeka   okamžite   prehliadnuť   veterinárnym   lekárom,  dodržiavať 

        nariadenia veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke zvieraťa 

        do 48 hodín, 

    e) je  zakázané  ukončiť  chov  psa  jeho  vypustením  v obci alebo  do voľnej prírody. Majiteľ psa 

        nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho. 

(2) Chovatelia, ktorí vlastnia chovnú stanicu a sú registrovaný v kynologických zväzoch pod 

značkou 

    FCI sú povinní písomne oznámiť existenciu takejto chovnej stanice na obecnom úrade. 

 

 

 

Článok 9 

Priestupky 

 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

    a) neprihlási psa do evidencie, 

    b) umožní aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky v čl. 5, ods. 1 a 2 tohto VZN (§ 4 ods. 

        1 a 2 zákona), 

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

        nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 

    d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

e)  nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

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

    a) neohlási svoje meno, prizvisko 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 zviera, 

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

        sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 

    d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 

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

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

(3) Za priestupok podľa 

    a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 16,60 EUR, 

    b) odesku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165 EUR. 
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(4) Priestupky  podľa  odseku 1 a 2 rieši obec  a výnosy  pokút  uložených  za priestupky  sú  

príjmom rozpočtu obce. 

(6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 6 

(7) Ak nie je uvedené v tomto VZN inak, postihuje sa priestupok podľa ostatných platných 

predpisov. 

 
    6 zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov 

    

 

 

Článok 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatení tohto VZN rozhoduje starosta obce. 

(2) Ostatné,  vo  VZN  neupravené  podrobnosti   evidencie  a   držania  psov,  musia   byť  v  súlade 

    s ostatnými predpismi, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov, so zákonom  o veterinárnej starostlivosti  č. 39/2007 Z. 

z.  v znení zákona neskorších právnych predpisov, a vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 

123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne 

stanice a útulky pre zvieratá. 

(3) Ak nie je uvedené v tomto VZN inak, postihuje sa priestupok podľa iných platných predpisov. 

(4) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.10/2018 zo dňa  07.12.2018. 

(5) Toto  VZN  nadobúda platnosť dňom schválenia  obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15. dňom 

    od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Gemerský Jablonec. 

 

 

 

          Július Agócs 

            starosta obce 


