
NÁVRH 

Obecné zastupiteľstvo obce Rudinská. 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov    v y d á v a   pre   územie  obce Rudinská. t o t o    

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 

č. 2/2017 

 

o niektorých podmienkach držania  psov na území  obce  

Rudinská  

 

 § 1 

 Základné ustanovenie 

  

(1) 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. 

(2) Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľmi psa, 

psa vedú, alebo nad psom vykonávajú dohľad, okrem služobných psov, používaných podľa osobitných 

predpisov. 

 

§ 2 

Evidencia psov a úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa 

  

(1)  Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii. 

(2) Evidenciu a vydávanie evidenčných známok pre psov chovaných v obci Rudinská vedie 

a zabezpečuje obecný úrad v Rudinskej. 

Do evidencie sa zapisujú údaje najmä : 

a) evidenčné číslo psa 

b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa 

c) 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 

d) skutočnosť, že pes je nebezpečný 

e) úhyn psa 

f) strata psa 

(3) Obec pridelí každému psovi evidenčnú známku s číslom, ktorou musí byť pes označený. 



Stratu alebo zničenie evidenčnej známky je držiteľ psa povinný  obci oznámiť do 14 dní. Obec určuje 

sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa  vo  výške 3 € .  

 

§ 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 :  

(1) 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) Psa v obci Rudinská nemožno vodiť bez vôdzky. 

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 

 

§ 4 

Voľný pohyb psov a vymedzenie zákazu vstupu so psom 

                                                             

(1) V celom intraviláne obce Rudinská je voľný pohyb psa zakázaný. Zákaz sa nevťahuje na súkromné 

pozemky, ktoré sú riadne zabezpečené oplotením. 

Vstup so psom je v obci Rudinská zakázaný: 

- do verejných budov, prevádzok obchodov a služieb 

- do školských a kultúrnych zariadení 

- do športových areálov 

- na cintorín 
 

 

§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

 

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je držiteľ psa alebo osoba , ktorá psa vedie alebo má 

nad psom dohľad povinná výkaly bezprostredne odstrániť. 

§ 6 

Priestupky 

 

Podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov priestupku 

sa dopustí držiteľ psa najmä ak : 

- neprihlási psa do evidencie 

- 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, 

- nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

- neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

Za priestupok podľa § 7 odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) citovaného zákona možno uložiť pokutu do 

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

 



§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo v Rudinskej  dňa .................. 

uznesením číslo .............................................. a nadobúda účinnosť dňom  .......................................... . 

  

  

 

 

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

starosta obce 

Vyvesené : 06.06.2017 

Zvesené : 


