
OBEC SLANSKÁ HUTA

na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súlade so Štatútom obce Slanská Huta

v y d á v a

pre katastrálne územie obce Slanec

t o t o
VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE OBCE SLANSKÁ HUTA

č. 3/2016
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slanská Huta

za účelom vytvárania a ochrany životných podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov v obci
Slanská Huta, ktoré Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta schválilo na svojom riadnom 
rokovaní dňa 29.09.2016 v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom obce Slanská Huta, 
uznesením č. B/11/2016.

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje práva a povinnosti právnických
    a fyzických osôb pri držaní psov v obci Slanská Huta (ďalej len „obec“), evidenciu psov, určuje   
    zásady vodenia psov, postup pri znečistení verejných priestranstiev a riešenie priestupkov.

2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov.

3. Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky  
    týchto prejavov v obci zodpovedá držiteľ psa.

§ 2
Základné pojmy

1. Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo osoba, ktorá
    ho má v držbe.

2. Zvláštnym psom je pes:
    a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
    b) používaný horskou službou,
    c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
    d) poľovný,
    e) ovčiarsky,
    f) vodiaci,
    g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného, alebo národného   
       skúšobného poriadku.



3. Služobným psom je pes používaný podľa osobitných predpisov, napr. v policajnom zbore, zbore  
    väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, rybárskej stráži,  
    colnej službe, atď...

4. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 
    napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.

5. 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.

6. Čipovaním psa je trvalé zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie a určenia totožnosti
    psa.

7. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné miesta, priestory
    a plochy vo vlastníctve alebo v správe obce, ktoré slúžia na verejné užívanie, ako napr. ulice, 
    námestia, cesty, chodníky, parkoviská, park, plochy verejnej zelene, cintorín a iné pietne miesta, 
    ihrisko, športovisko, atď., okrem tých, ktoré, sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, 
    alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY DRŽANIA PSOV

§ 3
Evidencia psov

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 obci, v lehote do 30 dní od 
    uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne 
    nachádza na území obce.

2. Evidenciu vedie a evidenčné známky v obci vydáva Obecný úrad Slanská Huta.

3. Evidencia pozostáva z udania potrebných údajov, predloženia očkovacieho preukazu a pri 
    registrácii nového psa z obdržania evidenčnej známky. 
    Do evidencie sa zapisuje najmä:
    a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa alebo názov a adresa firmy, meno 
        a priezvisko štatutárneho zástupcu (právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie)
        ako držiteľa psa,
    b) evidenčné číslo psa,
    c) tetovacie číslo alebo čipové číslo psa, ak ho pes má,
    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 (adresa, kde je  
        pes chovaný),
    e) dátum narodenia psa,
    f) dátum začatia chovu psa,
    g) typ psa (služobný, zvláštny, nebezpečný, domáci),
    h) plemeno psa,
    i) pohlavie psa,
    j) farba psa,
    k) výška psa v cm,
    l) zvláštne rozpoznávacie znamenie, ak ho pes má,  



    m) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,  
         ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi (dátum, okolnosti,...),
    n) strata psa (dátum, okolnosti, nájdenie psa, umiestnenie psa),
    o) strata evidenčnej známky (dátum, nájdenie evidenčnej známky, úhrada za náhradnú evidenčnú 
        známku, číslo novej evidenčnej známky),
    p) záznam o sťažnostiach na psa,
    q) záznam o pokutách uložených v blokovom konaní,
    r) záznam o priestupkoch,
    s) odchyt psa (dátum odchytu, okolnosti, odchytený kým, umiestnenie odchyteného psa),
    t) úhyn psa.

4. Údaje, ktoré sa zapisujú do evidencie, sú obsahom evidenčného listu psa uvedeného v prílohe č. 1
    tohto VZN.
    Držiteľ psa je povinný pravdivo a úplne uviesť všetky údaje vyžadované k evidencii psa.

5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
    do 30 dní od zmeny oznámiť obci, kde je, alebo má byť pes evidovaný.

6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie bezodplatne evidenčnú známku psa (ďalej len 
    "známka"), na ktorej je uvedené číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je 
    pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná 
    na iného psa.

7. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní od 
    zistenia odcudzenia, zničenia alebo straty. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať 
    náhradnú známku. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške nadobúdacej ceny známky,
    najviac však 3,50 €.

8. Evidenčná známka alebo evidenčná známka nebezpečného psa musí byť zavesená na obojku psa,
    pes ju musí mať na sebe.

§ 4
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba 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 iba osoba,  
    ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.

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

4. Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť 
    vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 
    Každý nebezpečný pes musí mať nasadený aj náhubok.

5. 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 psa.



6. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je súčasne povinný oznámiť obci na Obecnom úrade skutočnosť, 
    že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý
    v nutnej obrane alebo krajnej núdzi a vrátiť obci, kde je pes evidovaný, evidenčnú známku psa. 
    Obec vydá držiteľovi psa, ktorý pohrýzol človeka, evidenčnú známku nebezpečného psa.

7. Držiteľ psa je povinný umožniť osobe, ktorú pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní  
    psa.

8. Ten, kto na území obce vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinný na požiadanie 
    príslušných kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa známkou viditeľne umiestnenou 
    na obojku.

9. Vstup so psom je v obci zakázaný:
    a) na detské ihriská, športoviská a pieskoviská, cintoríny a iné pietne miesta, pokiaľ vlastník,  
        správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
    b) do úradných budov, zdravotníckych, školských, stravovacích, kultúrnych a sociálnych 
        zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, pokiaľ vlastník, správca alebo 
        užívateľ nerozhodol inak,
    c) bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú, alebo 
        zhlukujú ľudia.

10. Zákaz vstupu so psom podľa ods. 9 sa nevzťahuje na vodiacich psov v zmysle platných 
      predpisov.

11. Miesta vymedzené podľa ods. 9 písm. a) a b) musia byť viditeľne označené umiestnením 
      vhodného piktogramu alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca, alebo užívateľ 
      budovy alebo zariadenia.

12. Zakazuje sa:
      a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania a bez náhubku,
      b) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve 
          aj uviazaného a opatreného náhubkom,
      c) podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných  
          psov počas výcviku alebo služobného zákroku.

13. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom zastavanom území obce.     
      Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území obce.

14. Kúpanie psa je povolené len na vodných plochách, kde nie je povolené kúpanie ľudí a lov rýb.

§ 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Na území obce je zakázané znečisťovať verejné priestranstva psami. V záujme dodržiavania 
    hygieny, ochrany čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého občianskeho  
    spolunažívania je držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dbať, aby pes neznečisťoval okolie  
    (verejné zariadenia, detské pieskoviská, a pod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky. 
    Za spôsobenú škodu je zodpovedný ten, kto psa vedie alebo držiteľ psa a má povinnosť nahradiť  
    ju.

2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe vhodnú
    pomôcku na odstránenie psích výkalov, tieto bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do nádoby. 



TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 6
Kontrola a sankcie

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
    a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností 
        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 ods. 2  
        zákona č.282/2002 Z.z.
    d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, 
        ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi,
    e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
    f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

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) nezabráni útoku psa na človeka alebo nezabráni 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,
    e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
    f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Priestupku proti poriadku v správe a proti verejnému poriadku sa dopustí aj držiteľ psa, alebo ten,
    kto psa vedie, ak poruší iné povinnosti, ako sú uvedené v prechádzajúcich bodoch, ak sú 
    stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo týmto VZN.

4. Za priestupok podľa:
    a) § 7, ods. 1 a ods.2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165,00 €,
    b) § 7, ods. 2 písm. d) až f) obec uloží pokutu do 65,00 €,
    c) § 7, ods. 3 obec uloží v blokovom konaní pokutu do 33,00 €.

5. Priestupok podľa ods. 1 a 2 nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; 
    nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na 
    priestupok vzťahuje amnestia.

6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce, okrem výnosu z pokút uložených v blokovom konaní 
    orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

8. V zmysle § 13, ods. 9 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
    zmien a doplnkov môže obec uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 
    na podnikanie (držiteľovi psa) pokutu do výšky 6.638,00 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce 
    z tohto VZN.



9. Obec môže uložiť pokutu podľa ods. 8 do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, 
    kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia tohto VZN.

10. Na konanie o uložení pokuty podľa ods. 8 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.  
      Výnos pokút je príjmom obce.

11. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 
      protiprávneho konania.

12. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú pracovníci obecného úradu, poslanci 
      obecného zastupiteľstva, členovia komisie životného prostredia a verejného poriadku,
      hlavný kontrolór obce a iné osoby poverené starostom obce.

§ 7
Spoločné ustanovenia

1. Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody. Držiteľ psa 
    nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho.

2. Držiteľ psa je povinný psa opatrovať, trvalo dbať o jeho zdravie a dostaviť sa každoročne 
    so psom k povinnému očkovaniu proti besnote a iným chorobám.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a osobitných
    predpisov.

2. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú v plnom rozsahu aj na psov chovaných pred jeho 
    účinnosťou. Ak podmienky držania psa nespĺňajú požiadavky tohto VZN, držiteľ psa je povinný 
    tieto zosúladiť.

3. Poplatok za psa sa ustanovuje osobitným všeobecne záväzným nariadením.

4. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje Obec Slanská Huta.

5. Toto VZN je prístupné na Obecnom úrade v Slanskej Hute.

§ 9
Účinnosť

1. Toto Všeobecne záväzne nariadenie obce Slanská Huta č. 3/2016 o niektorých podmienkach 
    držania psov na území obce Slanská Huta bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce 
    Slanská Huta dňa 29.09.2016 uznesením č. B/11/2016.

2. Všeobecne záväzne nariadenie obce Slanská Huta č. 3/2016 o niektorých podmienkach držania 
    psov na území obce Slanská Huta bolo vyvesené na pripomienkovanie občanov dňa 06.09.2016
    a zvesené bez pripomienok občanov dňa 23.09.2016.



3. Všeobecne záväzne nariadenie obce Slanská Huta č. 3/2016 o niektorých podmienkach držania 
    psov na území obce Slanská Huta bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 30.09.2016
    a zvesené dňa 15.10.2016.

5. Všeobecne záväzne nariadenie obce Slanská Huta č. 3/2016 o niektorých podmienkach držania 
    psov na území obce Slanská Huta nahrádza Všeobecne záväzne nariadenie obce Slanská Huta 
    č. 4/2004 o podmienkach držania a chovu psov zo dňa 04.09.2004.

4. Všeobecne záväzne nariadenie obce Slanská Huta č. 3/2016 o niektorých podmienkach držania   
    psov na území obce Slanská Huta nadobúda účinnosť dňom 15.10.2016.

V Slanskej Hute dňa 29.09.2016
                                                                                                          

                                                                                                                 Daniel Stančik, v.r.
                                                                                                                   starosta obce



                                                                                                                 Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016
OBEC SLANSKÁ HUTA

EVIDENČNÝ LIST PSA

1) Meno a priezvisko držiteľa psa (fyzická osoba):
    ............................................................................................................................................................

    Názov firmy, meno a priezv isko štatutárneho zástupcu ako držiteľa psa (právnická osoba 
    a fyzická osoba oprávnená na podnikanie):
    ............................................................................................................................................................

2) Adresa trvalého pobytu držiteľa psa (fyzická osoba):
    ............................................................................................................................................................

    Sídlo firmy ako držiteľa psa (právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie):
    ............................................................................................................................................................

3) Evidenčné číslo psa: ........................................................................................................................

4) Tetovacie číslo alebo čipové číslo psa (ak ho pes má): ...................................................................

5) Adresa, kde je pes chovaný: ...........................................................................................................

6) Dátum začatia chovu psa: ...............................................................................................................

7) Popis psa:
    - typ psa: ...........................................................................................................................................
    - plemeno psa: ..................................................................................................................................
    - pohlavie psa: ..................................................................................................................................
    - dátum narodenia: ..........................................................................................................................
    - farba psa: .......................................................................................................................................
    - výška psa v cm: ..............................................................................................................................
    - zvláštne znamenie: ........................................................................................................................

8) Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
    vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi (dátum, okolnosti,...):
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................

9) Strata psa (dátum, okolnosti, nájdenie psa, umiestnenie psa):
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................

10) Strata evidenčnej známky (dátum, nájdenie evidenčnej známky, úhrada za náhradnú  
      evidenčnú známku, číslo novej evidenčnej známky):
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................



11) Záznam o sťažnostiach na psa:
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................

12) Záznam o pokutách uložených v blokovom konaní:
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................

13) Záznam o priestupkoch:
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
14) Odchyt psa (dátum odchytu, okolnosti, odchytený kým, umiestnenie odchyteného psa):
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................
      ..........................................................................................................................................................

15) Úhyn psa:
      ..........................................................................................................................................................


