
O B E C    N I Ž N Ý    K L Á T O V

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   

č. 2/2015

o podmienkach držania a chovu psov na území Obce Nižný Klátov

                                    Účinnosť: 1.10.2015      

                                                                                                  

Obec  Nižný  Klátov  v súlade  s ustanovením  §  6  zákona  SNR  č.369/1990  Zb.
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a ustanoveniami a  na  základe



ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5  a § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 

vydáva 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   

č. 2/2015

§ 1
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nižný Klátov (ďalej len nariadenia),
je  upraviť  niektoré  podmienky držania  psov v zmysle   príslušných ustanovení  zákona
č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov. 

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

§ 2
Základné pojmy

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo

má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len “držiteľ psa).
b) Chovateľom psa je osoba, ktorej starostlivosť je cielená na jeho praktické využitie, na

rozmnožovanie.
c) Zvláštnym psom je pes

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných 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.

d) 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.

e) 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.

f) Za verejne prístupné miesta na účely tohto  nariadenia  sa  považujú miesta,  ktoré
slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, chodníky,
zastávky  autobusov,  verejná  zeleň,  areál  MŠ,  administratívnych  zariadení,  ihriská,
lesoparky,  vodné  toky  alebo  verejnosti  prístupné  časti  budov,  čiže  priestory
a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné
užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo tejto obce.



§ 3
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite  viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
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 psov na území Obce Nižný Klátov vedie obecný úrad.
3. Do evidencie sa zapisuje:

a) evidenčné číslo psa, plemeno, farba, pohlavie a vek
      b)   tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
      c)   meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo držiteľa psa,
      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,
      e)   skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
            vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
      f)   úhyn psa,
      g)   strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný

oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti  alebo údaja na Obecnom úrade Obce Nižný
Klátov  (prihlásenie a odhlásenie  psa v prílohe tohto nariadenia).

5. Obec Nižný Klátov vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.
Na známke sa uvedie číslo psa a názov obce. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa.

6. Pred  vydaním evidenčnej  známky  obecný  úrad  preskúma,  či  je  pes  zaočkovaný  proti
besnote a psinke. Držiteľ je k tomuto zisteniu povinný predložiť k nahliadnutiu očkovací
preukaz.

7. Evidenčná 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 na Obecnom úrade Obce Nižný Klátov.

8. Výšku úhrady za vydanie náhradnej známky  je 3,50 €.

§ 4
Vodenie psa

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

2. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho 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.

3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.

4. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený 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. Súčasne je
povinný skutočnosť,  že pes  pohrýzol  človeka bez toho,  aby bol  sám napadnutý  alebo



vyprovokovaný,  ak  sa  nepoužil  v  nutnej  obrane  alebo  v  krajnej  núdzi,  oznámiť  Obci
Nižný Klátov, ak je tu evidovaný.

6. Vstup so psom je zakázaný na týchto miestach:
a) detské ihriská a pieskoviská, športové areály a pietne miesta, okrem vodiacich psov

v zmysle platných predpisov pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,
b) do  úradných  budov,  zdravotníckych,  školských,  kultúrnych  a  sociálnych  zariadení,

obchodov,  zariadení  pre  poskytovanie  služieb,  okrem  vodiacich  psov  v zmysle
platných predpisov, 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.

7. Pri  vodení  psa  na  verejnom  priestranstve  zabezpečiť,  aby  každý  pes  mal  na  obojku
umiestnenú evidenčnú známku.  Osoba,  ktorá  na území  obce  vedie  psa  alebo nad ním
vykonáva  dohľad,  je  povinná  na  požiadanie  zamestnanca  obce  alebo  príslušníka  PZ
preukázať totožnosť psa známkou umiestnenou na obojku.

8. Miesta  vymedzené  podľa  ods.  6  písm.  a)  a  b)  tohto  paragrafu  musia  byť  viditeľne
označené,  umiestnením  vhodného  piktogramu  alebo  textu.  Toto  označenie  zabezpečí
vlastník, správca, alebo užívateľ budovy alebo zariadenia.

§ 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ak pes  znečistí  verejné  priestranstvo  výkalmi,  je  ten,  kto  psa  vedie,  povinný  výkaly
bezprostredne odstrániť do odpadových nádob na to vyhradených alebo do odpadových
nádob na komunálny odpad, prípadne do špeciálne označenej nádoby  určenej na výkaly
psov.

2. Každý, kto vedie psa po verejnom priestranstve, je povinný mať pri sebe vhodný obal na
odstránenie psích výkalov, psie výkaly z verejného priestranstva bezodkladne odstrániť
a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do kontajnera na zhromažďovanie výkalov, prípadne
do nádob na komunálny odpad.

3. Vhodným  obalom  na  odstraňovanie  psích  výkalov  je  papierové,  igelitové  alebo
mikroténové vrecúško.

§ 6
Priestupky

1. Priestupku1 sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci 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 2

zákona 282/2002 Z. z., 
d) neohlási,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2. Priestupku2 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, 
b) nezabráni  útoku  psa  na  človeka  alebo  zviera  alebo  nezabráni  inému  spôsobu  ich

ohrozovania psom, 



c) neohlási,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 

d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) môže obec alebo orgán PZ SR
v blokovom konaní uložiť pokutu do 165 € a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f)
možno uložiť pokutu do 65 €.

4. Priestupkom fyzických  osôb v zmysle  §  48  zák.  372/1990  Zb.  o priestupkoch  v znení
neskorších predpisov, je aj porušenie povinností, ktoré sú uvedené v tomto VZN a nie sú
ako priestupok definované v osobitných predpisoch. 

5. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom 
konaní  orgánmi PZ. 

_______________________________________________________________________
1 § 7 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.
2 § 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z.

§ 7
Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu  vykonávajú  taktiež  poverení  zamestnanci  obce,  poslanci  OZ a hlavný  kontrolór
obce.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je príloha Prihlásenie - 
odhlásenie psa z evidencie.

2. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 
o chove a držaní psov na území Obce Nižný  Klátov.

3. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov dňa 9.9.2015.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.10.2015.

______________________________
V Nižnom Klátove dňa 9.9.2015
                                                                                                   

                                                                                         PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 
                                                                                                     starostka obce     

Príloha k VZN č. 2/2015



___________________________________________________________________________
Meno, priezvisko a bydlisko držiteľa psa

                Obec Nižný Klátov
                Hlavná 1/1
                044 12 Nižný Klátov

VEC
Prihlásenie - odhlásenie psa z     evidencie

Podľa § 3 zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov –
žiadam o prihlásenie do evidencie  - odhlásenie z evidencie. 

Meno a priezvisko držiteľa psa :.................................................................................................................

Adresa trvalého bydliska držiteľa :.............................................................................................................

E-mail : .........................................................    Telefonický kontakt :.......................................................

Rasa :.............................................................    Pes narodený dňa :...........................................................

Meno psa :.....................................................    Pohlavie psa : ..................................................................

Miesto chovu :........................................ ......    Pes držaný v mieste chovu od kedy :...............................

Farba psa :.....................................................    Účel držania psa :.............................................................
  
Údaj o čipovaní :...........................................    Tetovacie číslo :...............................................................

Očkovanie : besnota :.................................... 

                    psinka :......................................     Evidenčná známka - číslo :..............................................

Pri odhlásení dôvod odhlásenia :  úhyn :....................................  strata psa :..........................................

      zmena miesta chovu :........................................................................

Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý /á/ právnych dôsledkov nepravdivého alebo
neúplného hlásenia.

                                                                              Podpis držiteľa psa :.................................................

V Nižnom Klátove , dňa : ...................................

Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný
oznámiť obci do 14 dní.
V prípade, že je to „ zvláštny pes“ , uviesť konkrétne (zakrúžkovať):1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7. / podľa § 2
písm. c) VZN č. 3/2012:



Zvláštnym psom je pes:
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných 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.

Obec Nižný Klátov



Všeobecné záväzné nariadenie                                                                                     
Číslo: 2/2015
___________________________________________________________________________

OBEC NIŽNÝ KLÁTOV

      v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE 
2/2015

o podmienkach držania a chovu psov na území 
Obce Nižný Klátov.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN ) 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
21.8.2015

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                          
21.8.2015

Dátum ukončenia pripomienkového konania:
31.8.2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
2.9.2015

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 9.9.2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.9.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.10.2015

Obec Nižný Klátov



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                          
Číslo: 2/2015
___________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

K návrhu VZN obce č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území 
Obce Nižný Klátov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum zverejnenia návrhu: 21.8.2015

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu  fyzické  osoby a  právnické  osoby zmysle  zákona  SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, Hlavná
1/1, 044 12 Nižný Klátov v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie,  zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 31.8.2015

V Nižnom Klátove, dňa 21.8.2015

  PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
           starostka obce

Obec Nižný Klátov



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                          
Číslo: 2/2015
___________________________________________________________________________

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

K návrhu VZN obce č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu psov na území Obce 
Nižný Klátov.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum zverejnenia návrhu: 21.8.2015

V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  ako  predkladateľ  VZN  obce  Nižný  Klátov  č.  2/2015  o podmienkach  držania
a chovu psov na území Obce Nižný Klátov,  týmto oznamujem poslancom OZ obce Nižný
Klátov, že k citovanému návrhu VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku
do 31.8.2015. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný
úrad v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb.

V Nižnom Klátove, dňa 2.9.2015

  PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
           starostka obce



O b e c   N i ž n ý   K l á t o v

Obecné zastupiteľstvo     Nižný Klátov, 9.9.2015
v Nižnom Klátove 

Názov materiálu: VZN č. 2/2015 o podmienkach držania a chovu
psov na území  Obce Nižný Klátov.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladá: Návrh na uznesenie: 
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom 
Klátove 
v súlade s § 6 ods. 1 
zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Spracoval:
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce a. p r e r o k o v a l o

VZN č. 2/2015 o podmienkach 
držania a chovu psov na území 
Obce Nižný Klátov

u z n á š a   s a    n a
Prizvaný: VZN č. 2/2015 o podmienkach 

držania a chovu psov na území 
Obce Nižný Klátov
 

Stanovisko:

Odôvodnenie:
-  povinnosť  vyplývajúca  z  novely  zákona,  ktorým  sa  upravujú  niektoré
podmienky držania psov

V Nižnom Klátove, dňa 21.8.2015
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