
Strana 1 z 4 

 

 

O B E C    H O R N Ý   P I A L 

 

 

 

 

 

  

  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial 

č. 4/2015 

 
o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial 

 

 

 

 

 

Č.spisu: 637/2014 



Strana 2 z 4 

 

Obec Horný Pial podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného  zastupiteľstva 

obce Horný Pial, vydáva pre katastrálne územie obce Horný Pial nasledujúce 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial  

č. 4/2015 

o podmienkach držania psov na území obce Horný Pial 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) je  vykonanie niektorých 

ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v znení neskorších predpisov s cieľom úpravy niektorých podmienok držania psov na území 

obce Horný Pial, vedenie evidencie psov, vymedzenie miest kde je voľný pohyb psa 

zakázaný, vymedzenie miest kde je vstup so psom zakázaný. 
 

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 

4. Za verejné priestranstvo sa podľa tohto VZN považujú miesta, ktoré slúžia verejnému 

užívaniu a sú verejne prístupné širokému okruhu individuálne neurčených ľudí a kde sa tiež 

spravidla zdržiava viac ľudí, a to ulice, cestné komunikácie, chodníky, spevnené plochy a 

parkoviská, futbalové ihrisko, ihrisko pre plážový volejbal, obecný park, ostatná verejná 

zeleň, cintorín, autobusová zastávka, železničná stanica.     
 

5. Verejná budova je budova vo vlastníctve obce, prístupná verejnosti a využívaná na kultúrne 

alebo iné spoločenské akcie, a to budova obecného úradu, domu kultúry a budova 

prezliekarní na futbalovom ihrisku.    

 

§ 2 

Evidencia psov 
 

1. Evidenciu psov vedie Obec Horný Pial (ďalej len „obec“).  

2. Sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa Obec Horný Pial stanovuje na 2,50  

EUR. Po odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný evidenčnú známku vrátiť, aby 

nebola zneužitá. 

1.napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon c. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a 

justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon c. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon c. 57/1998 Z. z. o Železničnej 

polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady c. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky c. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 
2 napr. Občiansky zákonník c. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Trestný zákon c. 300/2005 v znení neskorších predpisov. 
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§ 3 

Podrobnosti o vodení psa 
 

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

kontrolných orgánov uvedených v tomto VZN, preukázať totožnosť psa evidenčnou 

známkou.  

2. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne 

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

primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

3. Nebezpečné psy musia mať na mieste s voľným pohybom psa nasadený náhubok. 

4. Zakazuje sa: 

a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania, 

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

priestranstve a v blízkosti vchodov do verejných budov (aj opustenie nebezpečného psa 

priviazaného a opatreného náhubkom). 

 

 

§  4 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 
1. Vstup so psom je zakázaný: 

a) na cintorín a do domu smútku, 

b) na detské ihrisko alebo pieskovisko, 

c) na plochy reprezentačnej verejnej zelene, 

d) do areálu obecného úradu, kultúrneho domu, 

e) na športové ihriská, štadión  a iné verejnosti prístupné športoviská, 

f) na ostatné verejne prístupné miesta, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol 

inak. 

 

2. Voľný pohyb psa je zakázaný: 

a) na všetkých verejných priestranstvách na území obce (okrem vodiaceho psa 

a služobného psa počas zákroku), 

b) bez prítomnosti jeho držiteľa, respektíve ním poverenej osoby, ktorá psa vedie; 

c) v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia, 

d) na miestach viditeľne označených grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz vodenia 

psov“. 
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§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť a umiestniť do zberného koša označeného na tento účel. 

2. Ten, kto psa vedie je povinný psa viesť tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu verejných 

priestranstiev a poškodzovaniu zelene. 

 

3. Ten kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško, najmä 

mikroténové, igelitové alebo papierové na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil 

verejné priestranstvo, alebo miesto, kde voľný pohyb psov nie je obmedzený a na 

požiadanie kontrolného orgánu sa nimi preukázať. 

 

 

§  6 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom povereného 

zamestnanca a hlavného kontrolóra obce. 

2. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov musia byť v súlade 

s ostanými osobitnými predpismi, najmä v súlade so Zákonom č. 39/2007 o veterinárnej 

starostlivosti a Vyhláškou 123/2008. O podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat 

a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. 

3. Na prijatí tohto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  dňa 12.12.2014 

uznesením číslo  13/2014. Účinnosť nadobúda dňom 1.1.2015. 

4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 7/2013 zo dňa 22.11.2013 o 

podmienkach držania psov  na území obce Horný Pial. 

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na domovskej 

internetovej stránke obce od:  24.11. 2014 do 12.12.2014. 

Schválené VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na 

domovskej internetovej stránke obce dňa 15.12.2014.  

 

 

 

 

 

            Ľudovít    H ú d i k 

                    starosta obce 

  

http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Zverinec_Files/39_2007.pdf
http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Zverinec_Files/39_2007.pdf
http://www.vrutky.sk/textsvk/vyhlaska_123_psy.pdf
http://www.vrutky.sk/textsvk/vyhlaska_123_psy.pdf

