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Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch na základe ust. § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ust.
§ 4, ods. 3, písm. h) a n) cit. zák. a v súlade s ust. § 3, 4, 5, 6 a 8 zákona č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o držaní
psov“) – sa uznieslo dňa 30.9.2011 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej
len VZN), ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce
Tekovské Lužany
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok
držania psov.
§2
Predmet úpravy
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia
psov, vymedzenia miesta voľného pohybu a zákazu vstupu psa, ako aj
súvisiace podrobnosti znečisťovaní verejných priestranstiev, odchytu psov
alebo vykonávanie dozoru nad dodržiavaním VZN a sankcie za jeho
porušovanie.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov1 ( § 1 ods. 2 zákona o držaní psov)
§3
Vymedzenie pojmov
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,2

1

1 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o
Vojenskej polícii, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov, zákon č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
2 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a podobných činností, o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
2
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2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení
úloh civilnej ochrany,3
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.
b) nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo
krajnej núdzi,4
c) voľným pohybom psa sa rozumie 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.
d) pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne
dostupných verejnosti je túlavým psom.
e) držiteľ psa je osoba, ktorá so psom nakladá ako s vlastným,
f) verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
alebo štátu,
g) vôdzkou sa rozumie také upevnenie psa k obojku alebo prsnému postroju, ktorým
ten, kto psa vedie, ho bezpečne ovláda, alebo ktoré je spôsobilé psa spoľahlivo
zabezpečiť na určenom mieste aj v prípade krátkodobého opustenia či ponechania
bez kontroly a dozoru na verejne prístupnom priestranstve. Pevnosť vôdzky a jej
predpisov a o doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o
súkromných bezpečnostných službách).
3

3 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
4

4 § 24 a 25 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
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dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácii.
q) Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejne prístupné
pozemky na území obce Tekovské Lužany okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb s výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby
právo hospodárenia.
Verejným priestranstvom sa rozumejú najmä:
a/ miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská a trhovisko,
b/ mosty, mostíky, priechody, schodiská, prístupové rampy,
c/ parky, zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné pietne miesta, detské
ihriská, športoviská, cyklistické cesty, atď.
h) Spoločnými priestormi sú priestory obytných domov – schodištia a výťahy,
priestory dopravných prostriedkov, obchodných centier a iné priestory, kde sa
pohybujú ľudia alebo zhromažďujú ľudia.
§4
Evidencia psov
(1) prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust.
§ 3 zákona o držaní psov,
(2) každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR, podlieha evidencii v
obci Tekovské Lužany pokiaľ sa v obci v danom roku prevažne nachádza. Držiteľ
psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty v predchádzajúcej vete,
(3) evidenciu a vydávanie známok vedie obecný, napr.: oddelenie daní a poplatkov,
obec vydáva známky zelenej farby, pri evidencii nebezpečného psa budú
vydané červené známky. Zobrazenie známky je uvedené v prílohe č. 1 tohto
VZN,
(4) do evidencie sa zapisuje:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 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,
q) dátum ohlásenie straty známky,
h) plemeno psa.
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(5) pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže túto skutočnosť príslušným
dokladom o absolvovaní skúšky (napr. ZŤP, protokolom o vykonaní skúšky a pod.),
(6) stratu, odcudzenie, zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť bez
zbytočného odkladu obecnému, kde je pes evidovaný.
(7) úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,30 € ,
(8) každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti na obecný úrad.
§5
Podrobnosti o vodení psa
(1) základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§ 4),
(2) ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona o
držaní psov takto:
 osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad na miestach verejnosti
prístupných, je povinná na požiadanie obecnou políciou (resp. inou osobou,
ktorú určí obec ) preukázať totožnosť psa známkou;
 známka musí byť umiestnená viditeľne na obojku psa, je neprenosná na iného
psa;
 pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený
známkou (alebo čipom), umiestnenou na obojku;
 vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke;
 do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s
náhubkom alebo v prenosnej klietke, alebo inom primeranom zariadení;
 nevyzývať psa k útoku na iné zviera alebo osobu,
 v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi psami alebo inej osoby, je držiteľ psa
povinný zranenej osobe alebo držiteľovi zraneného psa predložiť doklad
o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne vyšetrenie svojho psa,
 pri vedení psa je ten, kto psa vedie, povinný správať sa tak, aby bol schopný
zabrániť svojmu psovi v útoku,
 po celú dobu vedenia psa ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom,
 na miestach, kde je povolené vodenie psa len na vôdzke, je ten kto psa vedie,
povinný mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v prípade potreby odvrátil
hrozbu vzniku úrazu tretích osôb. Vôdzka musí byť bezpečne pripevnená na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané
psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
(3) Na verejnom priestranstve je voľný pohyb psa zakázaný, každý pes musí byť
vedený na vôdzke, každý nebezpečný pes musí mať nasadený aj náhubok. Tento
zákaz neplatí pre služobných psov pri plnení služobných povinností.
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(4) Zakazuje sa:
 opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej
zábrane pohybu (napríklad pred obchodom a pod.);
 opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného
náhubkom);
 nechať voľne sa pohybovať psa v spoločných priestoroch obytných domov (
okrem vodiaceho a služobného psa počas zákroku ).
§6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
(1) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný:
 zakazuje sa voľný pohyb psa bez vôdzky na verejnom priestranstve, na
celom území obce, s výnimkou miest vyhradených alebo určených na
voľný pohyb psov,
(2) miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
 do objektov určených pre deti, mládež, a dôchodcov (okrem miest, kde takýto
pohyb ich prevádzkovateľ povoľuje buď prevádzkovým poriadkom, alebo
označením, ktoré je umiestnené na viditeľnom mieste) a pod.
 na športoviská, detské ihriská a pieskoviská, do kostolov, na cintoríny a
pietne miesta, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,
 do úradných budov, do zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych
zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie
služieb, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,
 bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo
zhlukujú ľudia a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných
zvierat, alebo bezpečnosť ľudí aj bez náhubka,
 do ostatných miest označených „Zákaz vstupu“.

§6a
Vymedzenie miest na voľný pohyb psov
(1) Miesta určené pre voľný pohyb psov sú označené tabuľami.
(2) Prevádzka miest vymedzených pre voľný pohyb psov sa zabezpečuje na náklady
obce, tak aby boli vytvorené primerané hygienické a technické podmienky pre
pohyb psov, pre zdravie a bezpečnosť verejnosti v okolí, ako aj užívateľov týchto
miest.
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(3) Miesta vymedzené pre voľný pohyb psov:
- na ul. Komenského – trávnatá plocha bývalého futbalového ihriska
- na ul. Osloboditeľov – trávnatá plocha vedľa vodnej nádrže PREKÁR
- na ul. SNP, časť obce Hulvinky, trávnatá plocha za zastávkou SAD pri zvonici.
§7
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
(1) Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje § 6 zákona o držaní
psov.
(2) Ak pes znečistí verejné priestranstvo v intraviláne obce, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť tak, že ich vloží do vhodného obalu a s
obalom ich vhodí do odpadových kontajnerov určených na odpad alebo do
kontajnerov určených na netriedený komunálny odpad,
§8
Odchyt psov
(1) pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, alebo
pes, ktorý na verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže
byť odchytený obecnou políciou,
(2) o odchytených psoch vedie obecná polícia evidenciu, ktorá obsahuje dátum
odchytu, záznam o rase, resp. popis psa, pohlavie, identifikáciu (známkou,
tetovaním, čipom...), prípade opis jeho zdravotného stavu, informácie o správaní,
významných okolnostiach (ublíženie človeku alebo inému zvieraťu)
(3) odchytený pes bude umiestnený v útulku Regionálneho centra slobody zvierat
v Nitre.
(4) odchyt psov aj nakladanie s nimi sa uskutočňuje podľa interných predpisov
obecnej polície, v úzkej súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi (ochrany
zdravia, veterinárnej starostlivosti) a v medziach ich pokynov,
(5) držiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa po preukázaní jeho
vlastníctva a po uhradení nákladov spojených s odchytom a umiestnením psa.
§9
Sankcie
Porušenie povinností upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s
ustanovením § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
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držania psov, a podľa všeobecne platných predpisov (napr. zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov).
Za porušenie tohto VZN môže obec uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- eur v súlade s ust. § 13 ods. 9
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Na správne delikty a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní. 6)
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje starosta.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obecná polícia.
3. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie, držania a chovu psov
musia byť v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so
zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, a s ďalšími platnými predpismi o ochrane zvierat, o veterinárnej
starostlivosti a o zdraví ľudí.
4. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej
tabuli.
5. VZN bude prístupné na nahliadnutie po nadobudnutí účinnosti na obecnom
úrade v Tekovských Lužanoch.

Ing. Marián Kotora
starosta obce

_______________________________________________________
5) § 24, § 25 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
6) zákon č. 71/1961 Zb. o správnom konaní ( Správny poriadok )

