
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ložíne na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov  v y d á v a  pre katastrálne územie obce Ložín toto 

 

V Š E O B E C N É    Z Á V Ӓ Z N É   N A R I A D E N I E   
o chove, vodení a držaní psov na území obce Ložín. 

č. 1/2015 
 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1)  Účelom tohto Všeobecne záväzné nariadenie obce Ložín (ďalej len nariadenie) je úprava 

podmienok držania, chovu a vodenia psov, ochrana životného prostredia, ako aj vymedzenie 

povinnosti chovateľov a držiteľov psov v súvislosti s chovom psov na území obce Ložín. 

2)   Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa potreby 

Policajného zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, 

psov používaných colnými orgánmi a poľnou strážou. 

3)  Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Ložín. 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

 

Podľa § 2 zákona o držaní psov v znení neskorších predpisov: 

a/  zvláštnym psom je pes: 

-          používaný súkromnými bezpečnostnými službami 

-          používaný horskou službou 

-          používaný pri záchranných prácach 

-          poľovný 

-          ovčiarsky 

-          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. 

 

 



Čl. 3 

Evidencia psov 

1/  Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva súlade s ustanovením §3 

zákona o držaní psov v znení neskorších predpisov. 

§3 ods 1 „ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky 

podlieha evidencii.  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 Ložín. Držiteľ psa je povinný prihlásiť sa do evidencie 

vedenej obcou v súlade s platnou právnou úpravou. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú 

známku psa, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka je neprenosná na 

iného psa.  

3/ Kontrolu evidenčných známok vykonáva starosta obce príp. zástupca starostu obce, 

účtovník – ekonóm obce alebo členovia komisie na ochranu verejného poriadku. 

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,5 

f) úhyn psa, 

g) strata psa. 

3/ Prvú evidenčnú známku poskytne obec bezplatne. V prípade straty, odcudzenia alebo 

zničenia známky vydá obec náhradnú známku za úhradu vo výške 3,50  €. Odcudzenie alebo 

stratu známky je držiteľ povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu 

známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 

4/ Držiteľ psa je povinný nahlásiť obci každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 

do evidencie, v lehote 30 dní od zmeny týchto skutočností alebo údajov. 

       Čl. 4 

Vodenie psa 

 

Základné pravidlá vodenia psov sú upravené v § 4 zákona NR SR č.282/2002 .Z, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. 

Ďalšie podrobnosti o vodení psov sa ustanovujú takto: 

a/ za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva 

dohľad, 

b/  osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná zabezpečiť 

preukázateľnosť totožnosti psa známkou umiestnenou na obojku, 

c/ pes, ktorý sa pohybuje voľne mimo chovného priestoru, musí držiteľ psa zabezpečiť 

kontrolu správania svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu iných osôb,   



d/ na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. 

 

Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách: 

      a/ na detské ihriská, pieskoviská a športoviská, 

b/ do areálu školského zariadenia, 

c/ do obchodov , inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce OcÚ, Kultúrny dom, Dom 

smútku, 

d/ na cintorín a do cirkevných chrámov. 

 

Zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na služobného psa 

počas služobného zákroku a vodiaceho psa. 

Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ak psa vedie aj meno a adresu držiteľa psa. 

Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 

 

Čl. 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1/ Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie  je povinný v záujme dodržiavania hygieny, čistoty, 

ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého občianskeho  spolunažívania: 

a/ na verejných priestranstvách bezodkladne odstrániť psie výkaly, 

b/ zabezpečiť, aby pes neobťažoval okolie hlukom, zápachom a výkalmi, 

c/ dbať, aby pes neznečisťoval okolie a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky. 

 

 

Čl. 6 

Odchyt psov 

 

1/ Voľne pohybujúci sa pes bude bez evidenčnej známky bude odchytený. O odchyte psov 

vedie Obecný úrad Ložín evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam 

psa o rase, jeho správaní o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických 

okolnostiach odchytu. 

2/ Vlastník je oprávnený si odchyteného psa prevziať, ak hodnoverne preukáže svoje 

vlastníctvo. 

3/ Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi 

orgánmi alebo v medziach ich pokynov (zákon č. 488/2002 Z.z o veterinárnej starostlivosti 

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

 

Čl. 7 

                                                           Priestupky 

 

1/ Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov, je obce oprávnená uložiť fyzickej osobe za priestupok 

podľa § 7ods.1 písm. a/ až c/  tohto zákona pokutu do výšky 165 € a za priestupok podľa 

odseku 2 písm. d/ až f/ možno uložiť pokutu do 65 €. 

§7 

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 

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

ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5) 

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,5) 

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. 

 

2/ Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 

dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

3/Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť 

pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3 zákona 

4/Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní a orgán Policajného 

zboru. 

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6) 

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom 

konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 

 

 

Čl. 8 

Spoločné  a záverečné ustanovenia 

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením: 10.6.2015 

Zvesené na úradnej tabuli obce pred schválením:   29.6.2015 

 

Toto VZN  o chove, vodení a držaní psov na území obce Ložín Obecné zastupiteľstvo 

schválilo uznesením č. 85 zo dňa 30.6.2015 a nadobúda platnosť 15 dňom vyvesenia na 

úradnej tabuli. 

 

VZN  o chove, vodení a držaní psov na území obce Ložín vyvesené 30.6.2015 

VZN  o chove, vodení a držaní psov na území obce Ložín zvesené 16.7.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ložín, 17.6.2015                                                                              Mgr. Monika Pastírová 

                                                                                                           starostka obce 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-282#f5940109
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-282#f5940185
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-282#f5940185
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-282#f5940187

