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Obecné zastupiteľstvo v Holumnici podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré 

podmienky držania psov (ďalej len „zákon“) 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 2/2018 
 

o chove, vodení a držaní psov na území obce 

 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je ustanoviť sumu 
úhrady za vydanie náhradnej známky, ustanoviť podrobnosti o vodení psa, vymedziť miesta, kde je 
voľný pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom zakázaný a ustanoviť podrobnosti o 
znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Holumnica. 
 
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov1. 
 

§ 2  

Vymedzenie pojmov 
 
(1) Zvláštnym psom je pes 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) so špeciálnym výcvikom, 
g) používaný 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 zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru 
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 
 
(4) Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti 
bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie. 
 
 
 

                                                 
1 Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o 
Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej 
polícii v znení neskorších predpisov, zákon 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 
652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-171
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-4
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-124
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-57
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-564
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-652
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-255
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§ 3  

Evidencia psov 
 
(1) Držiteľ psa ja povinný prihlásiť psa do evidencie vedenej obcou v súlade s platnou právnou 
úpravou (ust. § 3 zákona), a to na Obecnom úrade v Holumnici. 
 
(2) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, ktorou držiteľ 
preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. 
 
(3) Prvú evidenčnú známku poskytne obec bezodplatne. V prípade odcudzenia, zničenia alebo 
straty známky vydá obec náhradnú známku za úhradu vo výške 3,50 EUR. Odcudzenie, zničenie alebo 
stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo túto skutočnosť zistil, oznámiť obci. 
 
(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. 
 
(5) 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  

Vodenie psov 
 
(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov možno len na vôdzke, bezpečne 
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi 
tak, aby bolo možné psa v každej situácii ovládať. 
 
(2) Pes musí byť mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov riadne a viditeľne označený 
známkou. 
 
(3) Osoba, ktorá vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná 

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

c) zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho 
rozmnožovania2. 

 
(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 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. 
 
 

                                                 
2 zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
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§ 5  

Zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu psov 
 
(1) Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách je zakázaný. 
 
(2) Vstup so psom je zakázaný do týchto objektov (priestorov) vo vlastníctve alebo správe obce: 
obecný úrad, hasičská zbrojnica, zdravotné stredisko, všetky budovy základnej školy s materskou 
školou. 
 
(3) Zákaz vstupu so psom podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na zvláštnych psov3 a na 
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym 
výcvikom4. 
 

§ 6  

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
 
(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť do smetnej nádoby na zhromažďovanie výkalov (označenej grafickým 
zobrazením psa) alebo smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad, ktorá sa nachádza na území 
obce Holumnica. 
 

§ 7  

Priestupky 
 
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a 
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, 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 zákona, 
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 vedie psa, 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, 
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými 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 zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán 
Policajného zboru. 
 
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch5. 

                                                 
3 § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 . z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
4 § 4a ods. 1 zákona č. 282/2002 . z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
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§ 8  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Holumnica dňa 26.2.2018 
uznesením č. 239/2018. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom 
v Holumnici a účinnosť dňa 1.4.2018. 
 
 
 
 
 
 
 

.................................... 
Bc. Jana Tureková 

starostka obce 
 

                                                                                                                                                         
5 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-372

