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Obec Gyňov 

Všeobecné záväzné nariadenie                                                                                      

Číslo: VZN – 2/2021 

___________________________________________________________________________ 
 

 

OBEC GYŇOV 

      v súlade s ustanovením § 6 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE GYŇOV 

 

č. 2/2021 
 

o  podmienkach držania psov  na území obce Gyňov 
 

 

 

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )  

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:       26.02.2021 

 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                           26.02.2021 

 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:      15.03.2021 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:    15.03.2021 

 

 

 

 

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 24.03.2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 25.03.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 10.04.2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Gyňove sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm.g a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„VZN“)., v súlade so zákonom č. 282/2002Z. z. ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania 

psova o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

vydáva 

 

 

Všeobecne záväzné nariadene č. 2/2021 

o  podmienkach držania psov  na území obce Gyňov 
 

          Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky  evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace 

podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

 

           VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (§ 1 odst. 2 zákona 

o držaní psov v znení neskorších predpisov) 

 

  

Čl. 1 

 

Podmienky chovu psov 

 

1) Na území Obce Gyňov možno držať a chovať psov pri dodržaní platných zdravotných a veterinárnych 

predpisov. 

2) Pri chove psov treba trvalo dbať o ich zdravie a dodržiavať pravidlá chovateľstva. 

3) Chovateľ psa je povinný mať pre každého psa očkovací preukaz a údaj o povinnom čipovaní psa podľa 

novely zákona o veterinárnej starostlivosti. 

 

 

Čl. 2 

 

Vymedzenie pojmov 

 

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

 

a) Zvláštnym psom je pes: 

1.používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 

2. používaný horskou službou 

3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach , pri plnení       

    úloh civilnej ochrany 

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. 

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. 
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Čl. 3 

 

Evidencia psov 

 

1) Prihlasovanie psov a evidencia sa vykonáva v súlade s ustanovení § 3 zákona o držaní psov v znení 

neskorších predpisov. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii 

psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencii psov. 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 Obec Gyňov. 

3)  Do evidencie sa zapisuje najmä: 

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa  

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má 

c) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce 

Gyňov zdržiava , ak sa  umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa 

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

ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 

e) úhyn psa 

f) strata psa 

4) každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od 

zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť na Obecný úrad v Gyňove 

5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na 

známke je uvedené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je evidovaný a údaj o tom, či pes je 

nebezpečným psom. 

6) 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 obci. Obec je povinná 

držiteľovi psa za úplatu vydať náhradnú známku. 

 

Čl. 4 

 

Vodenie psa 

 

1) Základné pravidlá vodenia psa sú upravené v § zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov. 

2) Ďalšie podrobnosti  o vodení psov sa ustanovujú nasledovne: 

a) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná zabezpečiť preukázateľnosť 

totožnosti psa očkovacím preukazom. 

b) Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzický 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. 

c) Psa možno vodiť na verejné priestranstvo len na vôdzke. 

d) Vodiť nebezpečného psa môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom 

priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. 

e) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 

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

pobytu osobe, ktorú pes  pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol 

aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa ps.  Súčasne je povinný skutočnosť, že pes 

pohrýzol človeka, bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý 

v nutnej ochrane alebo krajnej núdzi,  oznámiť na Obecný úrad v Gyňove kde je pes evidovaný. 

g) Voľný pohyb psov bez dozoru na verejných priestranstvách je zakázaný. 

h) Vstup so psom je zakázaný do obchodu, škôl, verejných inštitúcií, cintorína, na športové ihriská, 

na plochy verejnej zelene, do kultúrneho domu 
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i)  Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov, služobných psov a psov používaných pri 

záchranných akciách. 

j) Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne obce je ZAKÁZANÝ. 

 

Čl. 5 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú zvieraťom a má povinnosť ju nahradiť podľa 

všeobecne platných predpisov. 

2) Chovateľ je povinný infekčné ochorenie, alebo podozrenie z takéhoto ochorenia ihneď oznámiť 

príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenia okamžite, bez prieťahov vykonať. 

3) Za odstránenie uhynutého psa na verejnom priestranstve zodpovedá majiteľ psa. 

4) Psa, ktorý poranil človeka je potrebné dať majiteľom okamžite vyšetriť veterinárnym lekárom, 

dodržiavať nariadenie veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke psa 

do 48 hodín. 

5) Chovateľ je povinný umiestniť svoje chovné zariadenie na dvore tak, aby neprekážalo susedom a to 

zápachom alebo hlukom. 

 

Čl. 6 

 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

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

odstrániť. 

2) V záujme dodržiavania hygieny, ochrany čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého 

občianskeho spolunažívania je chovateľ povinný: 

a) dbať, aby pes neznečisťoval okolie a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky, 

b) okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu, na verejných priestranstvách  

c) dostaviť sa každoročne so psom k povinnému očkovaniu (proti besnote a iným chorobám) a na 

veterinárnu prehliadku pri ochorení psa 

 

 

Čl. 7 

 

Priestupky a pokuty 

 

1) Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné právnické a fyzické osoby. 

Postihujú sa v zmysle zákona 282/2002 Z.z. § o priestupkoch. 

           Priestupku  s dopustí držiteľ psa ak: 

a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočnosti 

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 zákona 

282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

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

nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane 

e) 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 
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b) Nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera, alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania 

psom 

c) Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby sám bol napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 

nepoužil  v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane 

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

e) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo 

3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,- €, za priestupok 

podľa odseku 2 písm. d) až e) možno uložiť pokutu do 65,- € 

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

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

6) Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec. 

7) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní ( zák.č. 71/1967 

o správnom konaní ) 

8) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

 

    Čl. 8 

 

Odchyt túlavých psov 

 

1.  Za túlavého psa je považovaný každý pes voľne sa pohybujúci bez známky a bez vodiacej osoby. 

2. Pes voľne sa pohybujúci na verejnom priestranstve alebo pes, ktorý na verejnom priestranstve 

ohrozuje ľudí alebo zvieratá môže byť odchytený firmou na odchyt psov. 

3.  Majiteľ psa je oprávnený si prevziať odchyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva. Obec takému 

majiteľovi dá k náhrade prostriedky vynaložené na odchyt psa. 

 

Čl. 9 
 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto VZN vychádza v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v znení neskorších predpisov 

2. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb vyplývajúce z iných 

právnych predpisov 

3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

bol návrh tohto VZN č. 2/2021 o podmienkach držania psov na území obce Gyňov zverejnený na úradnej 

tabuli obce Gyňov a na internetovej stránke obce Gyňov od 26.02.2021 do 15.03.2021. 

4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gyňove dňa 24.03.2021 a 

schválilo ho uznesením č. 104/2021 

5. VZN č. 2/2021 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňa 

10.4.2021 

6. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2021 sa ruší VZN č. 2/2006 o držaní psov 

7. VZN č. 2/2021 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v Gyňove a na 

internetovej stránke obce Gyňov. 
 

 

 

 

 

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

        Mgr. Denisa Vargová 

       starostka obce 


