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Všeobecne záväzné nariadenie obce ANDREJOVÁ 

 
č. 1/2012 

 
o chove a držaní psov na území obce ANDREJOVÁ 

 Obecné zastupiteľstvo obce Andrejová v záujme zvýšenia ochrany občanov pred 
možným negatívnym vplyvom chovu a držania psov a v záujme  ochrany životného prostredia 
na území obce Andrejová sa uznieslo v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení n. p. na 
tomto  
 

Všeobecne záväznom nariadení 
 
 

§ 1 
 

Predmet úpravy 
 
1. Toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri držaní psov, 

niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj postup pri znečisťovaní verejného 
priestranstva, ochrany zdravia občanov a ochrany životného prostredia v obci. 

2. VZN sa nevzťahuje na  služobných psov, ktoré sú požívané podľa osobitných predpisov. 
 
 

§ 2 
 

Vymedzenie pojmov 
 
1. služobným psom je pes používaný podľa osobitných predpisov, 
2. zvláštnym psom je pes: 

a. používaný súkromnými bezpečnostnými službami osobitného zákona, 
b. používaný horskou službou, 
c. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení 

úloh civilnej ochrany, 
d. poľovný, 
e. ovčiarsky, 
f. vodiaci, 
g. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného 

skúšobného poriadku. 
3. 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, 



4. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia 
na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, 
ktorá ho vedie, 

5. verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému 
užívaniu. 

6. chovný priestor -  pozemok, ktorý je vo vlastníctve alebo prenájme držiteľa psa, musí byť 
zabezpečený tak, aby pes tento priestor nemohol svojvoľne opustiť 

 
§ 3 

 
Evidencia psa 

 
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov. 

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dni od uplynutia 
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete na Obecnom úrade. 

2. Do evidencie sa zapisujú údaje obsiahnuté v evidenčnej knihe psov. 
3.  Držiteľ psa je povinný pravdivo a úplne uviesť všetky údaje vyžadované k evidencii psa. 
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný do 

30 dni od zmeny nahlásiť Obecnému úradu. Úhyn psa preukáže  potvrdením 
veterinárneho lekára, alebo čestným prehlásením. 

5. Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa za 
poplatok 2,00 EUR,  na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a názov OBEC 
ANDREJOVÁ. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

6. Známka psa je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je 
držiteľ psa povinný nahlásiť Obecnému úradu do 14 dni od zistenia tejto skutočnosti. 
Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za úhradu 2,00 EUR. 

 
§ 4 

 
Podmienky pre chov a držanie psov 

 
1. Za účelom dodržiavania technických , hygienických, bezpečnostných a veterinárnych 

podmienok chovu psov sa určujú tieto vzdialenosti: 
a) chovný objekt pre psa musí byť od obytných objektov suseda vzdialený 

najmenej 5 m. Pri menšej vzdialenosti sa vyžaduje písomný súhlas suseda, 
b) chovný objekt pre psa musí byť od individuálneho zdroja vody (studne) 

vzdialený najmenej 5 m., 
c) chovný objekt od objektov občianskej vybavenosti (obchody, nákupné 

strediská a pod.) musí byť vzdialený najmenej 20 m, 
 

§ 5 
 

Vodenie psa 
 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je 
fyzický a psychický 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 mohol 
spôsobiť. Voľný nekontrolovateľný pohyb psa v obytnej časti obce je zakázaný.  



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 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 

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 či prsnom postroji. 
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať 
v každej situácii. 

5. Držiteľ psa alebo 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. Súčasne je 
povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi, oznámiť na obecný 
úrad, kde je pes evidovaný. 

6. Držiteľ psa alebo ten, kto na území obce vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, je 
povinný na požiadanie príslušných orgánov podľa § 3 tohto VZN preukázať totožnosť psa 
známkou, umiestnenou na obojku. 

 
7. Je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve.  Voľný pohyb psa bez vôdzky je 

povolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo 
zabránené jeho úniku. 

8. Je zakázané opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom 
priestranstve aj uviazaného a opatreného náhubkom. 

9. Vstup so psom je zakázaný na detské pieskoviska, do priestorov bežne využívaných pre 
hry deti a krátkodobý oddych občanov, na pietne miesta – cintorín, kostol a jeho okolie, 
Dom smutku a jeho okolie, športové ihriská,  do úradných budov, do kultúrnych zariadení 
obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb.  

 
§ 6 

 
Znečisťovanie verejného priestranstvá 

 
1. Na území obce je zakázané znečisťovať verejné priestranstva psími extrementami. Za 

spôsobenú škodu  je zodpovedný ten, kto psa vedie alebo držiteľ psa a ma povinnosť 
ju uhradiť. 

2. Ak pes znečistí spoločné priestory bytových domov, verejnú zeleň či akékoľvek 
verejné priestranstvo je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť 
a tieto umiestniť do zberných nádob na domový komunálny odpad. 

 
§ 7 

 
Povinnosti chovateľa psa 

 
Chovateľ je povinný: 

1. Zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým 
potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. 

2. Umiestniť psa do zariadení s primeranými hygienickými podmienkami, ktoré je 
povinný udržiavať okrem iného i dezinfekciou a deratizáciou.  

3. Nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, 
nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov. 



4. Oznámiť svoje meno a adresu pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Na žiadosť 
ošetrujúceho lekára je chovateľ povinný dať psa vyšetriť veterinárnemu lekárovi. 

5. Urobiť také opatrenie, aby pes nemohol uniknúť z chovného priestoru a voľne 
pobehovať po verejnom priestranstve. 

6. Dodržiavať opatrenia na predchádzanie vzniku a zamedzenie šírenia nakaz, 
hromadných ochorení psov a chorôb prenosných zo psa na človeka a naopak. 

7. Dať zaočkovať svojho psa proti chorobám určeným štátnym veterinárnym orgánom. 
8. Chovateľ nesmie psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v obci, do voľnej prírody 

a usmrtiť psa bez primeraného dôvodu. Bezbolestné usmrtenie psa po 
predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať iba veterinárny lekár , okrem 
skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nie je možné  rýchlo 
zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára. 

9. Pri uhynutí psa je chovateľ povinný zavolať asanačný podnik, alebo psa zakopať na 
svojom pozemku do hĺbky najmenej 1 m. 

10. Dať psa každoročne zaočkovať proti besnote. 
 

§ 8 
 

Útulky pre psov a odchyt túlavých psov  
 

1. Túlavé psy budú odchytávané. Odchytané psy budú umiestnené do útulkov pre psov, 
kde si ich chovateľ za poplatok môže vyzdvihnúť. 

2. Psa, ktorého si chovateľ nevyzdvihne z útulku do 5 dni, môže byť za poplatok 
odpredaný. 

3. Organizácia, ktorá spravuje útulok, môže psa utratiť, ak nedôjde k jeho vyzdvihnutiu 
chovateľom alebo k odpredaju po 5 dňoch od prijatia do útulku. 

4. V spolupráci s poľovníckou organizáciou bude vykonávaný odstrel túlavých psov, 
ktoré sa budú pohybovať voľne bez držiteľa psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od 
obytných budov. 

 
§ 9 

 
Sankcie 

 
1. Priestupku sa dopustí a pokutu do výšky 17,0 EUR  bude uložená tomu, kto psa vedie 

ak: 
 
- nerešpektuje zákaz vstupu so psom či zákaz voľného pohybu psa. 

2. Priestupku sa dopustí a pokutu do výšky 150,0 EUR bude uložená držiteľovi psa 
ktorý: 

- neprihlási psa do evidencie, 
- umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 

1,2 tohto VZN, 
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko 

a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 
- nezabránil tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval  človeka 

alebo zvieratá, 
- umožní svojvoľný pohyb psa v obci 



§ 10 
 

Kontrola 
 

Kontrolou dodržiavania povinnosti uložených týmto VZN je oprávnený vykonávať: 
- pracovníci Obecného úradu Andrejová 
- poslanci obecného zastupiteľstva 
- kontrolór obce Andrejová 
- komisia pre ochranu verejného poriadku. 

 
 
 

 
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Andrejová uznesením číslo  2/1/2012            , 
dňa : 27.01.2012 
 
Toto VZN nadobúda účinnosť 01.02.2012 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Milana Gerženiová 
                                                                                                                    starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 


