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Obec Kamenec pod Vtáčnikom podľa § 6 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 

písm. g) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1, 3 a § 6 zákona č. 282/2002 Z. z., v znení zákona                   

č. 102/2010 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o 

držaní psov“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“): 

 

 

§ 1 

Účel a predmet úpravy 

 

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu 

života občanov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania 

psov v katastrálnom území obce Kamenec pod Vtáčnikom, najmä však úprava sumy úhrady 

za vydanie náhradnej známky držiteľovi psa, úprava podrobností o vodení psa na území 

obce, vymedzenie miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa, ako i miesta, kde je zakázaný 

vstup so psom, ďalej úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev pri vodení 

psa či vykonávanie dozoru nad dodržiavaním predmetného VZN. 

 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1) Držiteľ psa je vlastník psa (právnická alebo fyzická osoba), na ktorého sa vzťahuje 

povinnosť prihlásiť psa do evidencie. 

2) Chovateľ psa je osoba, ktorej starostlivosť je zacielená na jeho praktické využitie, na 

rozmnožovanie a tiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zviera trvalo alebo 

prechodne chová alebo drží. 

3) Zvláštnym psom je pes:  

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 

(zák. č. 473/2005 Z. z.),  

b) používaný horskou službou,  

c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení 

úloh civilnej obrany (zák. č. 42/1994 Z. z.),  

d) poľovný, ovčiarsky a vodiaci,  

e) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku.  

4) 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 

krajnej núdzi.  
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§ 3 

Evidencia psov 

 

1) Základné pravidlá evidencie psov upravuje zákon o držaní psov. 

2) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. 

Držiteľ psa je povinný prihlásiť ho do evidencie, a to v lehote do 30 dní a tam, kde sa 

pes v danom roku prevažne nachádzal. 

3) Evidenciu psov a vydávanie známok vedie obec. Držiteľ psa známkou preukazuje 

totožnosť psa. 

4) Stratu, odcudzenie alebo zničenie známky je držiteľ psa povinný oznámiť bez 

zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odvtedy, čo skutočnosť zistil, a to na obecný 

úrad v Kamenci pod Vtáčnikom, kde je pes evidovaný. Obec mu na základe 

uvedeného vydá náhradnú evidenčnú známku za úhradu v sume 1 €, ktorá je splatná 

v deň odovzdania náhradnej známky. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. 

5) Držiteľ psa je povinný každú zmenu skutočností či údajov týkajúcich sa psa oznámiť 

obecnému úradu v Kamenci pod Vtáčnikom, a to do 30 dní odo dňa zistenia tejto 

zmeny.  

 

 

§ 4 

Podmienky chovu psov 

 

1) Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný: 

a) zabezpečiť jeho umiestnenie a starostlivosť v primeraných podmienkach

 zodpovedajúcich jeho potrebám, a to s ohľadom na dodržiavanie

 veterinárnych predpisov o chove a pravidelne zabezpečovať jeho povinné

 očkovanie (zákon NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov); 

b) zabezpečiť, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie,

 zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov a v prípade uhynutia

 veterinárnu asanáciu uhynutého psa; 

c) dbať, aby chovom psa neboli narušované vzťahy medzi občanmi – pes nesmie

 ohrozovať susedov alebo okoloidúcich občanov cez plot; 

d) uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych

 predpisov. 

2) V obci Kamenec pod Vtáčnikom sa v súvislosti s predmetným VZN zakazuje: 

a) chovať psa v priestore alebo zariadení, ktoré je nevhodné pre potreby

 primerané jeho druhu, veku a zdravotnému stavu; 

b) chovať psa za účelom bojového výcviku alebo psích zápasov, podnecovať ho

 k agresivite proti inému zvieraťu alebo proti človeku; 

c) cvičiť a trestať psa neprimeraným spôsobom. 
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§ 5 

Podrobnosti o vodení psa 

 

1) Základné pravidlá vodenia psa upravuje zákon o držaní psov. 

2) Obec Kamenec pod Vtáčnikom za ďalšie podrobnosti o vodení psa ustanovuje tieto: 

a) za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním

 vykonáva dohľad; 

b) osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na

 požiadanie poslanca obecného zastupiteľstva alebo zamestnanca obce

 preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou; 

c) pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo svojho chovného priestoru, musí byť

 riadne označený evidenčnou známkou; 

d) vodiť psa možno len na vôdzke, ktorá je bezpečne pripevnená na obojku alebo

 na prsnom postroji; 

e) pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, a to z toho dôvodu, aby

 mohla vodiaca osoba ovládať psa v každej situácii; 

f) vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

 môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony -

 na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes vždy nasadený náhubok. 

3) Majiteľovi psa sa zakazuje: 

a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej

 zábrane pohybu; 

b) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom

 priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného

 náhubkom). 

 

 

§ 6 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 

1) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov. Zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje 

na služobného psa počas služobného zákroku a tiež vodiaceho psa. 

2) Voľný pohyb psa je zakázaný bez dozoru držiteľa psa alebo toho, kto psa vedie, a to 

na celom území obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

3) Vstup so psom je zakázaný: 

a) do úradných budov, školských a predškolských zariadení, 

b) do kultúrnych, zdravotníckych a sociálnych zariadení, 

c) na trhové miesta 

d) do športového areálu, na detské ihriská a pieskoviská,  

e) do stravovacích zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb, 
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f) do kostola, na cintorín a na iné pietne miesta, 

g) do ostatných miest označených piktogramom alebo nápisom „Vstup so psom

 zakázaný“. 

4) Do športových areálov je povolený vstup so psami len z titulu konania spoločenských 

či športových podujatí, na ktorých tieto prezentujú svoju činnosť. 

 

 

§ 7 

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

 

Ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo v intraviláne obce, je ten, kto psa vedie, 

povinný výkaly bezprostredne odstrániť tak, že ich vloží do vhodného obalu a s obalom ich 

vhodí do kontajnerov určených na netriedený komunálny odpad. Ak tak neurobí, dopustí sa 

priestupku. 

 

 

§ 8 

Túlavý pes 

 

1) Za túlavého psa je považovaný každý pes voľne sa pohybujúci bez známky a bez 

vodiacej osoby. 

2) Každý pohyb túlavého psa je potrebné nahlásiť na obecný úrad v Kamenci pod 

Vtáčnikom. 

 

 

§ 9 

Priestupky a sankcie 

 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) neprihlási psa do evidencie; 

b) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú

 zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, a to do 30 dní odo

 dňa ich zmeny; 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý; 

d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky; 

e) nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa; 

f) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. 

2) Za vyššie uvedené priestupky možno uložiť pokutu v správnom konaní a v zmysle 

správneho poriadku. 

3) Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec Kamenec pod Vtáčnikom. Tie sú potom 

príjmom rozpočtu obce. 
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§ 10 

Kontrola 

 

 Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných 

postupov na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce Kamenec pod Vtáčnikom a na 

základe upozornení a sťažností občanov: 

1) starosta obce, 

2) hlavný kontrolór obce, 

3) poslanci obecného zastupiteľstvo, 

4) poverení zamestnanci obecného úradu. 

 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 

nariadenie obce Kamenec pod Vtáčnikom č. 4/2002 o niektorých podmienkach 

držania psov na území obce Kamenec pod Vtáčnikom prijaté na riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstvo dňa 14.11.2002. 

2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod 

Vtáčnikom.  

3) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kamenci pod Vtáčnikom dňa 

13.12.2012, uznesením č. 50/2012 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli obce, t. j. dňa 31.12.2012. 

 

 

 

 Ing. Dušan Ďuriš 
 starosta obce 


