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Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanová č. 02 / 2016 

o držaní psov na území obce Štefanová 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovej v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 3 ods. 

6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie 

 

č. 02 / 2016 

o držaní psov na území obce Štefanová 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje uplatňovanie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") 

na území Obce Štefanová (ďalej len "obec").  

 

§ 2 

Podrobnosti k evidencii psov 
 

Obec vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil ohlasovaciu povinnosť podľa ustanovenia § 3 ods. 6 

druhej vety zákona, náhradnú evidenčnú známku psa za odplatu 3,50 EUR.  

 

§ 3 

Podrobnosti o vodení psa 

 

1. Každý pes musí byť na verejne prístupných miestach riadne a viditeľne označený 

evidenčnou známkou.  

 

2. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov 

možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť 

vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v 

každej situácii.  

 

3. Ten kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom po celú dobu vodenia.  

 

4. Psa nie je prípustné ponechať samého bez uviazania na verejne prístupných miestach a 

vodiť ho pri jazde bicyklom.  

 

5. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže 

len osoba spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať pes náhubok.  
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§ 4 

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

 

1. Voľný pohyb psov je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v zastavanom území 

obce.  

 

2. Miesto, kde nie je voľný pohyb psov zakázaný, sa nachádzajú mimo zastavaného územia 

obce, je viditeľne označené informačnou tabuľou. 

§ 5 

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

 

1. Na území obce je vstup so psom zakázaný na všetky miesta, ktoré sú viditeľne označené 

nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogramom, najmä:  

a) na detské ihriská,  

b) do areálov a objektov škôl a školských zariadení,  

c) do areálov a objektov športovísk prístupných verejnosti,  

d) do areálu kostola a cintorína,  

e) do kultúrneho domu,  

 

2. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.  

 

§ 6 

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev výkalmi psov 

 

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie 

psích exkrementov (mikroténové alebo papierové vrecúško), psie exkrementy z verejného 

priestranstva bezodkladne odstrániť a obal s exkrementmi po uzavretí vhodiť do osobitnej 

nádoby označenej vyobrazením psa alebo do nádoby na zmesový komunálny odpad.  

 

§ 7 

 

Piesstupok , sankcie a kontrola 

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa,  

a) Ak 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 2 zákona 282/2002, 

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

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
1
 

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

 

2. Ak právnická alebo fyzická osoba oprávnená poruší ustanovenia tohto nariadenia, obec 

Štefanová  jej môže uložiť pokutu do výšky určenej osobitným predpisom
2
. Za priestupok 

                                                 
1
 
5
) § 24 a 25 Trestného zákona. 

2
 § 7 zákona č. 282/2002 o podmienkach držania psov  
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podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c)  zákona č. 282/2002 možno uložiť pokutu do 165 

eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

 

3. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN Obec Štefanová prostredníctvom svojich 

orgánov – komisií, poslancov, hlavného kontrolóra. 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Štefanovej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo 

dňa 14.06.2016 uznesením č.10/OZ/2016.  

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie 02/2016 nadobúda účinnosť dňa 15.06.2016.  

 

V Štefanovej  20.06.2016 

 

 

 

Viliam Tekula 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený dňa:  25.05.2016 

 

 

Návrh zvesený dňa:  14.06.2016 

 


