
O B E C    D U L O V

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulov č. 2/2013,
ktorým sa upravujú podmienky držania a odchytu

    psov na území obce Dulov        

          
Návrh tohto dodatku k VZN :

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   10. septembra 2013

B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 10. septembra 2013

Začiatok lehoty na pripomienkovanie : 10. septembra 2013

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie: 19. septembra 2013

Pripomienky zasielať: 

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN: ..................................

Schválené VZN Uznesením č. …............

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  obce dňa: …...........................

VZN nadobúda účinnosť dňom: …...........................

v.r.

Antonia Kandaliková
        starostka obce



Obec  Dulov  v súlade  s ustanoveniami  §  6  ods.  1  zákona  SNR č.  369/1990  Zb.  o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 282/2002, 
ktorým  sa  ustanovaujú  niektoré  podmienky  držania  psov  v  znení  neskorších  predpisov  s 
poukázaním na § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov 

vydáva  toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulov č. 2/2013,
ktorým sa upravujú podmienky držania a odchytu

    psov na území obce Dulov

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Toto  Všeobecne záväzné nariadenia  (ďalej  len  „VZN“)  upravuje  niektoré  podmienky 
držania,  evidencie,  chovu,  vodenia  a  odchytu  psov,  ako  aj  niektoré  podrobnosti  o 
znečisťovaní  verejných  priestranstiev  za  účelom  vytvárania  a  ochrany  životného 
prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľov obce Dulov. 

2. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na držanie služobných psov používaných podľa 
osobitných predpisov.

3. Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona 
a osobitných predpisov.

Článok 2.
Vymedzenie pojmov

1. Vymedzenie pojmov upravuje § 2 zákona.

2. Verejným priestranstvom sú  cesty,  miestne  komunikácie,  námestia,  chodníky a všetky 
verejnosti prístupné pozemky.

Článok 3.
Evidencia psov

1. Evidenciu  psov  podľa  §  3   vedie  obec  Dulov  –  pracovník  správy daní  a  poplatkov 
Obecného úradu Dulov. 

2. Každého psa držaného  na území obce nepretržite viac ako 90 dní je jeho držiteľ povinný 
prihlásiť do evidencie do 30 dní od uplynutia posledného dňa 90-dňovej lehoty.

3. Pre účely evidencie poskytne obci držiteľ psa údaje v zmysle § 3 ods. 3 zákona. Zároveň 
je povinný každú zmenu skutočností a údajov oznámiť do 30 dní od dňa kedy zmena 
nastala.

4. Obec vydá držiteľovi  psa zapísaného do evidencie  evidenčnú známku psa  (ďalej  len 
„známka“).  Vydanie prvej  známky je bezplatné.  Známka je neprenosná na iného psa. 
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný obci oznámiť do 14 dní 
a obec mu za úhradu 1,00 € vydá náhradnú známku. 



Článok 4.
Chov  psov

1. Chov a držanie psa je povolené na celom území obce Dulov, ak sú splnené podmienky 
uvedené v ods. 2 a 3.

2. Každý kto chová alebo drží psa je povinný:

a) zabezpečiť  umiestnenie  psa  a  starostlivosť  o  psa  v  primeraných  hygienických 
podmienkach, ktoré umožňujú zabezpečiť dobrý zdravotný  stav a uspokojovanie 
jeho fyziologických, etologických a sociálnych potrieb,

b) poskytnúť  psovi  v  dostatočnom množstve  krmivo  a  pitnú  vodu,  umožniť  mu 
primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného a 
nežiaduceho rozmnožovania, 

c) dbať,  aby  chovom  psa  nebolo  poškodzované  životné  prostredie  a  narušované 
vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom 
obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými odpadmi,

d) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov,
e) odstrániť zraneného, resp. uhynutého psa z verejného priestranstva,
f) s  uhynutým  psom  naložiť  v  zmysle  zákona  o  odpadoch,  respektíve  odovzdať 

zviera  do  kafilerického  zariadenia  alebo  organizácii  spôsobilej  nakladať  s 
uhynutými zvieratami.

      3.  V záujme ochrany psov a obyvateľov Obce Dulov zakazuje sa:

a) chovať a udržiavať psa v prostredí, ktoré nezaručuje jeho dobrý zdravotný stav, 
fyziologické  a  etologické  potreby a  dostatočnú voľnosť  pohybu  s  ohľadom na 
plemeno psa a stupeň jeho vývoja,

b) opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho,
c) usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.

Článok 5.
Vodenie psov

1. Na území Obce Dulov vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 
môže len 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 psa na verejné priestranstvá vymedzené v článku 2. ods. 2 a na miesta so zákazom 
voľného pohybu psov možno len na vôdzke bezpečne pripevnej  na obojku  alebo na 
prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií tak, aby 
bolo možné psa ovládať v každej situácii.

3. 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.

4. Za  psa  vždy  zodpovedá  držiteľ  psa  alebo  osoba,  ktorá  psa  vedie  alebo  nad  psom 



vykonáva dohľad. Táto osba je povinná na požiadanie obcou poverenej osoby preukázať 
totožnosť psa známkou.

5. Držiteľ psa je 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 a  tiež 
poskytnúť tejto osobe informáciu o povinných veterinárnych očkovaniach. Súčasne je 
povinný skutočnosť,  že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi oznámiť  obci, kde je 
pes evidovaný.

6. Zakazuje sa: 
a) voľný pobyb psov bez vôdzky v intraviláne obce Dulov,
b) opustenie psa na verejnom priestranstve, 
c) opustenie  nebezpečného  psa  alebo  jeho  zanechania  bez  dozoru  na  verejnom, 

priestranstve aj uviazaného a opatreného náhubkom, 
d) podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku.

Článok 6.
Vymedzenie miest kde je voľný pohyb psa zakázaný 

a kde je vstup so psom zakázaný

1. Vstup so psom je zakázaný:

a) do budovy kultúrneho domu a obecného úradu
b) do kostola, na cintorín a do domu smútku,
c) na plochy reprezentačnej verejnej zelene,
d) do budov školských, predškolských zariadení a zariadení školského stravovania,
e) do areálov školských a predškolských zariadení,
f) na verejne prístupné detské ihriská a pieskoviská.
g) na miestach viditeľne označené grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz vodenia 

psov“

2. Voľný pohyb psa je zakázaný: 

a) na všetkých verejných priestranstvách na území obce (okrem vodiaceho psa a 
služobného psa počas zákroku),

b) bez prítomnosti jeho držiteľa, respektíve ním poverenej osoby, ktorá psa vedie;
c) v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia,
d) na miestach viditeľne označené grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz vodenia 

psov“.

Článok 7.
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ak pes  znečistí  verejné  priestranstvo  výkalmi,  je  ten  kto  psa  vedie,  povinný  výkaly 
bezprostredne odstrániť a tieto umiestniť do zberných nádob na komunálny odpad.



Článok 8.
Odchyt psov

1. Odchyt  voľne  sa  pohybujúcich  psov  na  území  obce  Dulov  vykonáva  obec  Dulov 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na to určenej.

2. Obec vedie o odchyte psov evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, 
záznam  o rase psa, jeho správaní a identifikačnej známke a iných okolnostiach, ktoré 
vyvolali potrebu odchytu. 

3. Držiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo a 
uhradí náklady vo výške 15,00 € spojené s jeho odchytom a starostlivosťou. 

4. O odchytení psa budú občania obce informovaní oznamom na internetovej stránke obce, 
oznamom na úradnej tabuli obce a oznamom odvysielaným v obecnom rozhlase. 

5. Odchytený pes bude umiestnený do karanténneho koterca so základnou starostlivosťou. 
Ak  sa  do  3  dní  neprihlási  jeho  držiteľ,  bude  pes  považovaný  za  túlavého  a  bude 
umiestnený do útulku.

6. Ak  obec  nemá  karanténny  koterec,  bude  pes  bezodkladne  umiestnený  do  útulku.  V 
prípade, že bude zistený držiteľ psa, náklady spojené s odchytom psa a umiestnením psa 
do útulku znáša držiteľ psa. 

Článok 9.
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neprihlási psa do evidencie v zmysle článku 3 ods. 2,
b) neoznámi obci zmeny podľa článku 3 ods. 3,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 5. 

ods.1 a 3,
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. Priestupku 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 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. Obec za priestupok podľa ods. 1 a ods. 2 môže uložiť pokutu nasledovne:

a) za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) pokutu do 165 eur
b) za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f ) pokutu do 65 eur.

4. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva Obec Dulov a orgán Policajného zboru.

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch – zákon 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

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

Článok 10.
Záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Dulov prostredníctvom starostu obce, 
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce.

2. Zmeny  a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dulove.


