
 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE  ONDRAŠOVÁ 

Č.1/2021 

O PODMIENKACH CHOVU  A DRŽANÍ  PSOV 

 na území obce Ondrašová 

 

Čl. I. 

Základné ustanovenia 
 
1. Obecné zastupiteľstvo v Ondrašovej, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 

Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva 

toto Všeobecne záväzné nariadene obce Ondrašová č. 1/2021 o podmienkach držania psov na 

území obce Ondrašová (ďalej len “VZN”). 

 

2. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území obce 

Ondrašová (ďalej len “obce”):  

a. evidencia a prihlasovanie psa, 

b. povinnosti majiteľa psa, 

c. úprava podrobností o vodení psov, 

d. určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, 

e. úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami, 

f. stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej zničenia, straty 

alebo odcudzenia. 

 

3. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo na 

osobu, ktorá psa vedie.  

 

4. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta a pozemky, ktoré sa 

nachádzajú na území obce  a sú vo vlastníctve alebo v správe obce a ktoré slúžia na verejné 

užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné. 

 

Čl. II. 

Evidencia psov 
1. Prihlasovanie psov a ich evidencia sa vykonáva v súlade s ust. §3 zákona o držaní psov. V 

evidencii sa uvedie aj druh a farba psov. Evidencia psov je súčasne aj evidenciou miestneho 

poplatku za psa. 

 

2. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie  je držiteľ psa povinný do 30 dní 

od zmeny skutočností alebo údaja písomne oznámiť Obecnému úradu  v Ondrašovej. V prípade 

odhlásenia psa z evidencie je majiteľ psa povinný odovzdať evidenčnú známku psa. V opačnom 

prípade musí zaplatiť 3.-€ za stratu známky. (tlačivá na prihlásenie a odhlásenie psa z evidencie  sú 

na obecnom úrade). 

 

Čl. III. 

Povinnosti majiteľa psa 
1. Najneskôr do 15 dní prihlásiť psa na Obecný úrad v Ondrašovej. 

2. Zaplatiť poplatok 5 Є za psa od 6 mesiacov jeho veku na OcÚ v Ondrašovej. 

3. Zabezpečiť pravidelné očkovanie psa proti besnote. 

4. Zabezpečiť vedenie psa fyzicky a psychicky spôsobilou osobou. 



5. Keď pes napr. spôsobí dopravnú nehodu, niekoho pohryzie, majiteľ psa hradí všetky spôsobené 

škody a môže byť trestne stíhaný za ublíženie na zdraví. 

 

 

Čl. IV. 

Podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov 

 
1. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných  priestranstvách 

nachádzajúcich sa v intraviláne obce. 

 

2. Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke, bezpečne 

pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, aby 

držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácii. 

 

3. Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce, môže psa 

viesť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, 

pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 

zvieratá a zároveň zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes 

mohol spôsobiť. 

 

4. V prípade, že osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne obce, 

pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok uvedených v bode 3 tohto článku 

VZN. 

 

5. Ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (napr. zábradlie, stromy 

a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných priestranstvách sa zakazuje. Osoba, ktorá psa vedie, 

ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez dozoru. 

 

6. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných 

orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.  

 

7. V prípade, že pes zaútočí a poraní človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 

je držiteľ psa povinný zabezpečiť veterinárne vyšetrenie a oznámiť to obci, kde je pes vedený; ten 

kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú 

pes pohrýzol. Taktiež je povinný oznámiť aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa 

psa. 

 

 

Čl. V. 

Zákaz vstupu so psom 
 

1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:  

a. obecnom úrade, kultúrnom dome,  

b. cintoríne, 

c. autobusovej zastávke. 

 

2. Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto VZN sa nevzťahuje na: 

a. vodiacich psov, 

b. psov používaných pri záchranných prácach, 

c. psov používaných pri plnení úloh civilnej ochrany.  

 

3. Miesta podľa bodu 1 tohto VZN musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí vlastník, 

správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.  

 
 

 



 

 

 

Čl. VI. 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
 

1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích 

výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené 

miesto.  

 

2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad.  

 

 

Čl. VII. 

Stanovenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 
 

1. Obec vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na Obecnom  úrade Ondrašová. Držiteľ psa 

dostane pri zapísaní psa do evidencie evidenčnú známku psa bezodplatne. Evidenčná známka je 

neprenosná na iného psa.  

 

2. V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, je držiteľ psa povinný podať 

žiadosť  o vydanie náhradnej známky do 14 dní odvtedy, čo zničenie, stratu alebo odcudzenie zistil. 

(žiadosť o vydanie náhradnej známky je na obecnom úrade). 

 

3. Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje na 3.-€. 

 

 

                                                                  Čl. VIII. 

   Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 

a) neprihlási psa do evidencie, 

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v čl.III. ods.6, čl.IV. ods.2 a 3, 

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 odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky 

e) nezabráni voľnému pohybu psa na miestach vymedzených v čl.V. ods.1 

 

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) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 

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

e) ihneď neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo 

 

3. Za priestupok podľa tohto článku 

a) ods. 1 písm. e)  a ods. 2 písm. d)  obec uloží pokutu do výšky 10,-Є 

b) ods. 1 písm.a) až d) a  ods. 2 písm. a) až c) a e) obec uloží pokutu do výšky 5,-Є. 

 

4. Obec môže uložiť pokutu do 1 roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr 

však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

 



5. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu 

do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3 tohto článku. 

 

6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon č. 71/1967 zb. o správnom konaní. 

 

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Ondrašová. 

 

 

                                                                         Čl. IX. 

                                                       Kontrola 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Obec Ondrašová prostredníctvom 

poverených osôb, ktorí sú oprávnení ukladať a vyberať pokuty v zmysle právnych predpisov. 

Poverenými osobami sú starostka obce a členovia Komisie ochrany verejného poriadku, prírody 

a ŽP. 

           Čl. X. 

               Záverečné ustanovenie 

 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 13/2021 Obecným zastupiteľstvom 

obce Ondrašová dňa  03.08.2021  a nadobúda účinnosť 01.09.2021. 

 

 

 

Návrh VZN  č. 01/2021   vyvesený na pripomienkovanie  dňa 09.07.2021 

Návrh VZN  č.01/2021  zvesený z informačnej tabule dňa 24.07.2021 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 03.08.2021 uznesením č. 13/2021 

VZN č. 01/2021   vyvesené na informačnej tabuli  dňa 04.08.2021 

VZN č.01/2021   zvesené z informačnej tabule  dňa 20.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                  ......................................................... 

 

                                                                                Mgr. Ivana Frívaldská 

                                                                                 starostka obce 


