
Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce. na základe ustanovení § 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 

platnom znení v súlade s  ust. § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    v y d á v a   pre   územie  obce  Paňovce  

t o t o    

 

  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 

č. 01/2019 

 

o podmienkach  držania psov na území obce  

 

  

Čl. 1 

 Základné ustanovenie 

  

Účelom tohto nariadenia je  v súlade s platnou právnou úpravou určiť: podrobnosti vodenia 

psov,  miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, miesta, kde je vstup so psom zakázaný, 

podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a  sumu úhrady za náhradnú evidenčnú 

známku psa. 

 

 

Čl. 2 

Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa 

  

 

Obec na základe § 3 ods. 6  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení  určuje sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

psa   vo  výške  3,50 eur.  

 

 

Čl. 3 

 Vodenie psov 

 

Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o vodení psa takto :  



-  vodiť psa na verejnom priestranstve je možné s vôdzkou, bezpečne pripevnenou na 

obojku alebo prsnom postroji 

- pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, aby bolo možné psa ovládať v každej 

situácii 

- vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky 

spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby 

pes útočil 

- na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok 

- za psa vždy zodpovedá držiteľ psa 

 

 

Čl.  4 

Zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu so psom 

 

(1) Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje  miesta, kde je voľný pohyb psa 

zakázaný 

- voľný pohyb psa je zakázaný v celej časti obytnej zóny obce Paňovce 

- voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, kde sa pohybujú 

alebo zhromažďujú ľudia  

(2) Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. b)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje miesta, kde je  vstup so psom 

zakázaný 

-  do miestneho cintorína, na obecný úrad, do areálu materskej a základnej školy, na 

športové ihrisko, do obchodu a do verejných inštitúcií,   

        

 

Čl.  5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

  

Obec v súlade s § 6 ods. 3  zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

takto: 

- držiteľ psa je povinný pri pohybe so psom na verejných priestranstvách disponovať so 

sáčkom na odpratanie psích výkalov 

- použité sáčky následne je povinný vhodiť do svojej nádoby na zmesový komunálny odpad 

 

Čl.  6 

Povinnosti držiteľa psa  

 

Obec v súlade s § 3 zákona  č. 282/2002 Z.z. s ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení povinnosti držiteľa psa takto: 



- držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 90-dňovej 

lehoty držania psa na území  Slovenskej  republiky v obci Paňovce, ak sa v obci pes v danom 

roku nachádza 

- každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie psov, je držiteľ psa 

povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Paňovce, kde je pes 

evidovaný 

- prísne dodržiavať každoročne povinnosť vakcinácie proti besnote 

- ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá zabezpečí jeho asanáciu 

- okamžite dať psa ktorý poranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, vyžiadať si od 

neho potvrdenie, potvrdenie odovzdať poškodenému a na evidenciu psov 

- nie je dovolené uhynuté zviera dávať do nádob na zmesový komunálny odpad 

 

Čl.  7 

Túlavý pes 

 

Obec v súlade s § 2 ods. 1 pís. c  zákona  č. 282/2002 Z.z. s ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky o túlavých psoch takto: 

- za túlavého psa je považovaný každý pes voľne sa pohybujúci bez známky a bez vodiacej 

osoby 

 

Čl. 8  

Priestupky  

 

Obec v súlade s § 7 ods. 1 a ods.2  zákona  č. 282/2002 Z.z. s  ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky o priestupkoch takto: 

1. Priestupku sa dopustí každý držiteľ psa ak:  

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

b) neprihlási psa do evidencie 

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3  

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

sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane 

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 zviera 

c) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa 

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

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

ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane 

  

 

 

Čl. 9  



Pokuty 

 

1.Obec v súlade podľa čl. 8 odseku 1 a odseku 2 písm. a), b), a e) možno uložiť pokutu do 

166, 00 eur a za priestupok podľa odseku 2 pís. c) ad) možno uložiť pokutu do 16,60 eur.  

2.Priestupky podľa tohto VZN č.01/2019 prejednáva obec. 

3. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce. 

 

Čl. 10   

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce ......... dňa  

.......  

(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce .... č. ...... zo dňa .............. o   ... vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  ..........................................  

  

 

 V  ......................................... dňa  .................................. 

  

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

starosta obce 


