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„NÁVRH“ 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 

 Obce Bušince 

číslo 2/2021 

 

Všeobecné  záväzné   nariadenie 

Obce Bušince 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

na území obce 

Obec Bušince podľa § 6 a § 11 ods.3 písm. g  Zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších platných 

zmien a doplnkov, ako i zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

 

v y d á v a 


Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bušince, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce 

Bušince. 



§ 1 

Úvodné ustanovenie 


(1) Toto  VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území obce Bušince. 

 

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

 

(3) Týmto  VZN nie  sú  dotknuté  ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov. 2) 

 



§ 2 

Vymedzenie pojmov 


Na účely tohto VZN  sa rozumie : 

 

 a) zvláštnym psom je pes 

    1. používaný   súkromnými    bezpečnostnými   službami   podľa  osobitného zákona, 3) 

    2. používaný horskou službou, 

    3. používaný  pri  záchranných,  lokalizačných  a likvidačných   prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 4) 

    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, 5) 


 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) držiteľ psa je každá fyzická alebo právnická osoba,ktorá je vlastníkom psa alebo ho má v dočasnej držbe, resp. je za 

psa zodpovedná / ďalej len držiteľ psa /. 

 

§ 3 

Evidencia psov 
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    (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) Do evidencie sa zapisuje : 

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. 

h) posledný záznam  /dátum /  o očkovaní psa  na besnotu 

i) plemeno a pohlavie psa 

j) druh zvláštneho psa 


    (3) Každú  zmenu skutočností  a údajov,  ktoré sa  zapisujú do evidencie, je držiteľ  psa povinný do 30 dní  od zmeny 

skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. 

 

    (4) Obec vydá držiteľovi psa pri prvom zapísaní do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej  len "známka") bez 

úhrady.  Na známke  sa uvedie evidenčné číslo psa, názov  obce kde je pes evidovaný a  údaj o tom, či je pes  

nebezpečným psom ak naplní  znenie § 2 písm.b tohoto VZN.  Známkou držiteľ  psa preukazuje  totožnosť psa a 

splnenie evidenčnej povinnosti. 

 

    (5) 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 mestu, kde je pes evidovaný.  

 

    (6) Mesto je povinné vydať za  úhradu 100 Sk  náhradnú známku : 

1. Ak príde ku skutočnosti, že pes pohrýzol človeka  podľa § 2 písm.b tohoto VZN 

2. Pri odcudzení, zničení alebo strate známky   

 

    (7) Mesto pri prvej evidencii oboznámi držiteľa  psa s jeho právami a povinnostiami vyplývajúcimi  z tohoto VZN , 

ako aj s VZN súvisiacimi s držaním psa. 

     

§ 4 

Vodenie 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 nebezpe-čný  pes nasadený náhubok. 

 

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


    (4) Držiteľ psa a ten, kto psa vodí, je povinný oznámiť svoje meno,  priezvisko  a  adresu  trvalého  pobytu  osobe,  

ktorú  pes pohrýzol; ten, kto psa vodí,  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, 4) oznámiť obci, kde je pes 

evidovaný. 


    (5) Pes pri vodení musí mať na verejnom priestranstve obce náhubok , evidenčnú známku / §3 odsek 5 /, a ten kto ho 

vodí musí na požiadanie kontrolného orgánu / mestskej polície / umožniť vykonanie kontroly označenia a pravosti 

známky. 

 

     (6) Ten kto psa na verejnom priestranstve vodí musí používať vodítko , ktorým vie psa ovládaťa maximálna dĺžka 

vodiaceho lanka nesmie presiahnuť 5 m. 
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    (7) Držiteľ psa ,alebo ten kto psa naposledy  viedol musí bezodkladne nahlásiť stratu psa obecnej hliadke 

 



§ 5 

Vymedzenie miest pre pohyb psov 


    (1)   V intraviláne obce sú vymedzené miesta pre pohyb psov nasledovné : 

 

a) miesta kde je  voľný pohyb psa zakázaný 

b) miesta kde je  vstup so psom zakázaný 

 

 

a/a    Voľný pohyb psa  v intraviláne  obce je  z a k á z a n ý . 

 

b/b    Miesta , kde je vstup so psom zakázaný 

 

 detské ihriská a pieskoviská 

 areály školských a predškolských zariadení 

 areály športovísk  

 areály zdravotných zariadení 

 pri verejnom zhromažení občanov 

 miestny cintorín 

 

    (2) Miesta  vymedzené  podľa  odseku  1    musia  byť  viditeľne označené.  

 

    (3) Doporučuje sa, aby vlastníci alebo prevádzkovatelia iných zariadení a pozemkov si určili vo vlastnej 

kompetencii, či je vstup so psom do týchto  zariadení  / objektov /   zakázaný. 



§ 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 


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

odstrániť  do nádob na odpad prostredníctvom vhodnej pomôcky 





§ 7 

Priestupky 


    (1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 

 

 a) neprihlási psa do evidencie, 

 b) umožní,  aby psa vodila osoba, ktorá  nespĺňa  podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2, 

 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 známky. 


    (2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vodí, 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) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
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e) nerešpektuje zákaz  vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa 

 

f) neodstráni tuhý exkrement psa 

 

g) nezabezpečí aby sa  pes nekontrolovane dostal na verejné priestranstvo 




     (3) Za priestupok podľa 

 

 a) odseku 2 písm. d) , e) , f) , g)  obec uloží pokutu do 20,00€ 

 b) odseku 1 a) až  d) , a odseku 2 písm. a) až  c) obec uloží pokutu do 200,00€. 

 
    (4) )Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do 

troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

 

    (5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania. 

 

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

 

    (7) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

 

    (8) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vodí, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky 

dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3. 





§ 8 

Kontrola 


    (1) Kontrolu dodržiavania  tohoto všeobecne záväzného  nariadenia vykonáva Miestna občianska poriadková služba, 

zamestnanci obce Bušince  



§ 9 

Spoločné ustanovenie 


1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov / 

Zákon NR SR 171/1993 Z.z. , 4/2001 Z.z., 124/1992 Z.z. , 57/1998 Z.z. 564/1991 Z.z. 2338/2001 Z.z. , 553/2001 Z.z. , 

255/1994 Z.z. / 

2) Povinnosťou držiteľa psa, alebo toho, kto psa vedie /zodpovedá/ je zabezpečiť aby pes neobmedzoval , neohrozoval 

občanov -  hlavne ich bezpečnosť a zdravie ,  ako aj verejný poriadok  a životné prostredie. 
3) Uhynutého psa musí držiteľ psa zneškodniť na vlastné náklady zákonným spôsobom  /Zákon 488/2002 Z.z. / 

4) Obec  zabezpečí odchyt túlavých ,opustených, zabehnutých psov vo verejnom záujme na verejných priestranstvách 

obce. Vybuduje zariadenie na ich dočasné umiestnenie a postará sa o ich ďaľšie naloženie. /Zákon 488/2002 Z.z. / 


§ 10 

Prechodné ustanovenie 


Týmto VZN sa  ruší   : 

1. Vzn 1/2008 









Záverečné ustanovenie 
 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom dňa  ………….uznesením 

č…./2021. 

2)  Zmeny a doplnky možno urobiť len všeobecne záväzným nariadením 

3)  Účinnosť nadobúda päťnástym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli. 
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   Ing. Zoltán Végh 

                     starosta obce 






Súvisiace a odvolajúce legislatívne normy k Zákonu 282/ 2002 Z.z. 

------------------------------------------------------------------ 

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky 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  Slovenskej národnej rady  č. 564/1991  Zb. o 

obecnej polícii v znení neskorších predpisov,  zákon  č. 238/2001 Z.z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z.z., 

zákon  Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži. 

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995  Z.z. o ochrane zvierat, zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník  v znení  neskorších  predpisov,  zákon  č. 140/1961 Zb. Trestný  zákon v znení neskorších redpisov.  

3) Zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský  zákon) v znení neskorších predpisov a o  

doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov  (zákon o súkromných bezpečnostných  

službách) v znení neskorších predpisov. 

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov. 

5) § 13 a 14  zákona č. 140/1961 Zb. v znení  zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č.248/1994 Z.z.  

§ 13   Nutná obrana 

    Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok  na záujem chrá-nený  týmto zákonom, 

nie  je trestným činom.  Nejde  o  nutnú  obranu,  ak  obrana  bola  celkom  zjavne neprimeraná útoku. 

§ 14     Krajná núdza 

    Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu  chránenému týmto zákonom, nie  

je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak  bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť ináč alebo 

spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. 

---------------------------------------------------------------- 

5) § 13 a 14  zákona č. 140/1961 Zb. v znení  zákona Národnej rady    Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z.  

------------------------------------------------------------------ 

4) Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č. 42/1994  Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov.  

---------------------------------------------------------------- 

5) § 13 a 14  zákona č. 140/1961 Zb. v znení  zákona Národnej rady    Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z. 

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  



 
 

      


