
Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) v spojení s ustanoveniami § 3 

ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a §6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z.. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 282/2002“) v y d á v a  

toto  

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE Vrakúň 

č.1/2012 zo dňa 19.07.2012 

o podmienkach držania psa na území Obce Vrakúň 
 

 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 
(1) Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia je podrobnejšia úprava podmienok držania psov na území 

obce Vrakúň v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a §6 ods. 3 zákona č. 282/2002 

v znení neskorších predpisov. 

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je vlastníkom či držiteľom psa, ako aj 

na osobu, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad, okrem výnimiek ustanovených v osobitnom 

predpise (zákon č. 282/2002).  

(3) Toto nariadenie sa však nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných zákonov. 

Podmienky držania služobných psov sa spravujú osobitnými zákonmi.
 
 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

Pre účely tohto nariadena sa rozumie: 

a) zvláštnym psom je pes 

1.  používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 

2.  používaný horskou službou 

3. používaný  pri  záchranných,  lokalizačných  a  likvidačných  prácach  pri  plnení  úloh civilnej 

ochrany, 

4. poľovný, 

5. ovčiarsky, 

6. vodiaci,  

7.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)  túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a držiteľa psa pohybuje po priestranstvách voľne 

dostupných verejnosti a ktorého držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne 

dostupných verejnosti, 

e)   vôdzka – je také upevnenie psa k obojku alebo prsnému prístroju, ktorým ten, kto psa vedie, ho 

bezpečne ovláda, alebo ktoré je spôsobilé psa spoľahlivo zabezpečiť na určenom mieste aj 

v prípade krátkodobého opustenia či ponechania bez kontroly a dozoru na verejne prístupnom 

priestranstve; pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo 

možné psa ovládať v každej situácii, 

f)  verejným  priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve a užívaní Obce; sú to 

najmä miestne komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, nadjazdy), verejne 

prístupná zeleň, pieskoviská, vodné toky, trhovisko, cintoríny a iné. 

§ 3 



Evidencia psov 

 

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Obce podlieha evidencii psov (ďalej len 

„evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

(2) Evidenciu vedie Obecný úrad Vrakúň (ďalej len “obecný úrad“). 

(3) Do evidencie sa zapisuje: 

a)  meno, priezvisko/názov držiteľa psa 

b) adresa trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu / sídlo, poštová adresa držiteľa psa 

c) mesiac a rok odkedy sa pes drží 

d) dátum narodenia psa  

e) meno psa, ak ho má 

f) plemeno psa 

g) pohlavie psa 

h) farba psa 

i) 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 

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

sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 

o) úhyn psa 

p) strata psa 

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

dní od zmeny skutočností  alebo údaja oznámiť obecnému úradu. Je povinný oznámiť aj stratu 

alebo úhyn psa.  

(5) Obecný  úrad  vydá  držiteľovi  psa  zapísaného do evidencie  evidenčnú známku  (ďalej  len 

“známka”).  Na  známke  sa  uvedie  evidenčné  číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je pes 

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

 (6) Známka je neprenosná  na  iného psa. Odcudzenie,  zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 

povinný do 14 dní odvtedy, čo  odcudzenie, zničenie alebo  stratu známky zistil, oznámiť 

obecnému úradu. 

(7) Obecný úrad vydá držiteľovi psa prvú známku bezodplatne; náhradnú známku za odcudzenú, 

zničenú alebo stratenú známku vydá za úhradu 3,- EUR. 

 

§ 4 

Vodenie psa 

 

(1) Na území Obce vodiť psa na mieste verejnosti prístupnom mimo chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a  psychicky spôsobilá ho ovládať v  každej 

situácii. Vlastník psa a držiteľ psa je povinný na území Obce predchádzať a zabraňovať tomu, aby 

pes útočil alebo iným  spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a  zabraňovať vzniku škôd na 

zdraví, majetku 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 nebezpečný pes 

nasadený náhubok.  

(3) Psa možno vodiť na verejné  priestranstvo, len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom 

postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby 

     bolo možné psa ovládať v každej situácii.  

(4) Psa nie je možné 

     a) vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa, 

     b) vodiť bez vôdzky  a náhubku,   

     c) vodiť pri jazde bicyklom, 

     d) uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejne prístupnom mieste (napr. pred 

        obchodom), 

(5) Za psa v súlade s týmto nariadením zodpovedá vlastník psa a ten držiteľ psa, ktorý psa vedie alebo 

nad psom vykonáva dohľad.  



(6) Držiteľ a vlastník psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku. 

(7) Každé pohryznutie alebo poranenie človeka psom je držiteľ psa povinný bezodkladne, najneskôr 

do dvoch pracovných dní, oznámiť obecnému úradu, písomne alebo ústne do zápisnice. Oznámenie 

je možné učiniť aj faxom alebo elektronicky.  

(8) Držiteľ psa je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, svoje meno, 

priezvisko a adresu trvalého pobytu a číslo telefónu, na ktorom je zastihnuteľný; držiteľ psa je 

povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka 

psa a číslo telefónu, na ktorom je vlastník psa zastihnuteľný. Súčasne je 

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

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

 

§ 5 

Voľný pohyb psov 

 

(1) Voľný pohyb psov je zakázaný na všetkých verejne prístupných miestach. 

(2) Vstup so psom, okrem psa služobného a vodiaceho je zakázaný do: 

    a) predškolských a školských zariadení 

    b) zdravotníckych a kultúrnych zariadení 

    c) priestorov detských ihrísk a pieskovísk, verejných športovísk 

    d) reštauračných a pohostinských zariadení, 

    e) zariadení spoločného a verejného stravovania 

    f) cintorín 

    g) zariadení obchodov a služieb a na všetkých priestoroch a priestranstvách podobného zamerania a    

ďalších miest opatrených ooznačením „Zákaz vstupu so psom“. 

    Tento zákaz sa nevzťahuje pre vodiace služobné psy. 

(3) Cvičenie psov je možné len mimo obytných zón v obci a mimo záhradkárskych osád. 

(4) Psy, ktoré sa voľne a bez dozoru  pohybujú po verejne prístupných miestach  budú  odchytávané,  

prostredníctvom  osoby oprávnenej  na odchyt  zabehnutých  a  túlavých  zvierat. Pri znemožnení 

odchytu a pri ohrození osôb, resp. iných zvierat a majetku budú voľne a bezdozoru sa pohybujúce psy 

iným vhodným spôsobom odstránené. 

 

§ 6 

Starostlivosť o psov 

 

(1) Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa ustanovenia § 16 ods. 6 

a § 21 zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a 

to najmä:  

      a) držiteľ psa je povinný pri chove a držaní zabezpečiť ochranu a pohodu psa, dobrý zdravotnýstav 

sa, dodržiavanie hygieny chovu,  

      b) ďalej je držiteľ povinný zabezpečiť, aby pes nespôsobil fyzické napadnutie alebo nebol použitý  

na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa při výkone strážnej služby alebo při výkone 

služobných psov. 

(2) Držiteľ psa je povinný dostaviť sa so psom na povinné očkovanie proti besnote a iným chorobám a 

na veterinárnu prehliadku pri ochorení psa. 

(3) Zakazuje sa týranie psov, opustenie psa s úmyslom zbaviť sa ho a pod. 

(4) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k voľnému pohybu psa mimo chovného 

priestoru. 

(5) Držiteľ psa je povinný pri chove, držaní a vodení psa dodržiavať verejný poriadok a pravidlá 

občianskeho spolunažívania, počínať si tak, aby nebolo poškodzované životné prostredie 

a narušované medziľudské vzťahy, nad mieru primeranú pomerom neobťažovali susedov štekotom, 

pachom alebo inou činnosťou. 

(6) Chovatelia  psov  sú  povinní  riadiť  sa  ustanoveniami  platných osobitných  predpisov  o        

veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí a vytváraní zdravých životných podmienok a 

plniť opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú príslušné orgány. 

 



§ 7 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne 

odstrániť. 

(2) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie 

psích výkalov. Tieto musí bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je 

nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálne označená nádoba, určená 

na výkal psov. 

(3) Za škody na verejných priestranstvách,  zariadeniach  a verejnej  zeleni  spôsobené  psom        

zodpovedá  vždy držiteľ psa, alebo  osoba,  ktorá  psa  vedie, alebo nad psom  vykonáva dohl'ad. 

Tieto je povinný  bezodkladne odstrániť, napraviť, alebo primerane  uhradiť. 

 

§ 8 

Priestupky 

 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

    a) neoznámi obci, ak je pes evidovaný alebo má byť evidovaný na obecnom úrade, každú zmenu 

skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencii, 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 v nutnej obrane. 

    e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

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

(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) 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 v nutnej obrane. 

    d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 

    e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, ako i zákaz vedenia psa bez 

náhubku na verejnom priestranstve,  

    f) neodstráni  bezprostredne výkaly, ktorým pes znečistil verejné priestranstvo  

(3) Za priestupok  podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za 

    priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.  

(4) Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec a v blokovom konaní orgán policajného zboru. 

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

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

(6) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

(7) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, sa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť  

   pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.  

 

§ 9 

Kontrola činnosti 

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto VZN vykonávajú poverení zamestnanci Obce.  

 

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov. 



(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo   

Vrakúni.  

(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrakúň bolo schválené uznesením ObZ vo Vrakúni dňa   

19.07.2012 pod č. uznesenia 32/2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli obce v budove Obecného úradu vo Vrakúni. 

 
 

Vo Vrakúni, dňa 20.07.2012 

 

Návrh vyvesený: 04.07.2012 

VZN vyvesený: 20.07.2012 

VZN nadobúda účinnosť: 06.08.2012  

 

 

                 Ing. Ákos Horváth 

                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


