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Obec Špačince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 77/2013

o podmienkach držania a vodenia psov
na území obce Špačince

-2Článok 1
Rozsah platnosti
Toto Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2012 o podmienkach držania a vodenia psov na území
obce Špačince (ďalej len „VZN“) je záväzné pre všetkých držiteľov psov v rodinných a bytových
domoch, objektoch a zariadeniach, na priestoroch k nim patriacich a na verejných priestranstvách na
území Obce Špačince.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

1) Účelom tohto nariadenia:
a) je evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb
a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev psami.
b) je tiež zabezpečiť verejný poriadok a čistotu v obci a zamedziť šíreniu chorôb prenosných zo
zvierat na ľudí.
c) je zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných
zariadení a priestorov a tiež zlepšenie hygieny v obytných, uličných – medziblokových
priestoroch a na verejných priestranstvách. Zamedziť susedským sporom pri chove a držbe
psov.
2) Toto nariadenie sa nevzťahuje:
a) na výkon oprávnení špecifických zložiek štátu /napr. služobných psov používaných
v policajnom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, obecnej polícii,
poľovnej stráži, rybárskej stráži, colnej správy atď/, ktorých činnosť so služobnými psami je
zabezpečená podľa osobitných predpisov.
b) na chov a držanie psov, ktoré sprevádzajú zrakovo a ťažko zdravotne postihnuté osoby,
c) pre cirkusy, pojazdné zverince a iné podujatia obdobného charakteru.
3) Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona i osobitných
predpisov.
Článok 3
Základné pojmy
1) Držiteľ - fyzická alebo právnická osoba ( majiteľ, chovateľ), ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, alebo ten, kto na akýkoľvek účel hoci len prechodne chová
psa.
2) Chovné zariadenie – zariadenie farmového, klietkového alebo iného typu pre chov psov.
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obchodné, kultúrne, atď.).
4) Vodenie psa – vlastný pohyb psa na vôdzke pre fyzickej prítomnosti držiteľa.
5) Voľným pohybom psa – je 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.
6) Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach
d) poľovný, ovčiarsky, vodiaci,
e) používaný počas výcviku, výstavy alebo skúšok konaných podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku
7) Nebezpečným psom – je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa pes nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
8) Vodiaci pes – je špeciálne vycvičený pes pre nevidiaceho alebo čiastočne zrakovo postihnutého
človeka, ktorý pomáha hlavne v oblasti mobility a orientácie prekonávať dôsledky poškodenia zraku
alebo jeho straty.
9) Túlavé zviera – je spoločenské zviera trvalo sa nachádzajúce mimo domova, opatery a dohľadu
chovateľa.
Článok 4
Evidencia psov

1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Obce Špačince podlieha evidencii psov
(ďalej len „evidencia“). Evidenciu vedie Obecný úrad v Špačinciach.
2) Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v článku 4 odseku 1 v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3) Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) tetovacie číslo, alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
b) evidenčné číslo psa,
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,
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ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f)

úhyn psa,

g) strata psa
4) Všetky zmeny údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní ohlásiť
Obecnému úradu v Špačinciach.
5) Obec Špačince vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej sa
uvedie evidenčné číslo psa, príp. ďalšie údaje podľa určenia a dôležitosti. Evidenčnou známkou držiteľ
psa preukazuje totožnosť psa.
6) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 14 dní na Obecný úrad
v Špačinciach. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,50 €.
7) Držiteľ psa je povinný uhrádzať daň za psa v zmysle príslušného VZN obce Špačince.
8) Pri odhlásení psa z evidencie na Obecnom úrade v Špačinciach je držiteľ psa povinný evidenčnú
známku vrátiť, aby nebola zneužitá.
Článok 5
Vodenie psa

1) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie /vodič/ , alebo nad psom vykonáva
dohľad (§ 4 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov).
2) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky schopná ovládať psa v každej situácii, pričom je povinná:
a) predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
b) zabrániť vzniku škôd na majetku, prírode na životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť,
c) zabezpečiť, aby bol pes na verejnom priestranstve riadne označený evidenčnou známkou,
d) nezanechať psa samého na verejnom priestranstve.
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) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný:
a) na požiadanie kontrolného orgánu oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu a preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou,
b) 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 držiteľ psa,
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napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi, oznámiť v lehote do 7 dní Obecnému úradu v Špačinciach, kde je pes
evidovaný.
5) Vstup so psom je zakázaný najmä:
a) na detské ihriská a pieskoviská v obci,
b) do areálov škôl a predškolských zariadení,
c) na hraciu plochu OFK (Obecný futbalový klub) Špačince a iné verejnosti prístupné
športoviská / uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na psov, ktorých priviedli na
športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia,
vopred písomne povoleného Obecným úradom Špačince/
d) do domu smútku, na cintorín a na ostatné pietne miesta v obci
e) do kostola a priestorov okolia kostola
f) do budovy Obecného úradu v obci Špačince
g) do obchodných stredísk
h) na miesta označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo označené príslušnou
značkou.
6) Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) na verejnom priestranstve v intraviláne a extraviláne Obce Špačince
b) bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá má v danom
momente psa na starosti,
c) v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia na celom území Obce Špačince
d) na miestach označených nápisom „Zákaz vstupu so psom!“ alebo označených
príslušnou značkou.
7) Zákaz vstupu a voľného pobytu sa nevzťahuje na zvláštnych psov počas zákroku na vodiacich psov.
Článok 6
Niektoré z povinností držiteľov psov

1) Každý držiteľ psa je tiež povinný:
a) zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických
a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým
potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo
a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho
úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
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nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách, a v spoločných bytových
priestoroch ,
c) dbať, aby držbou 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) dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelne povinné
očkovanie psa proti besnote a pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne
ošetrenie,
e) dať psa, ktorý poranil človeka bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi
a potvrdenie o klinickej prehliadke psa odovzdať poškodenému,
f) zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii,
najmä nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho logické schopnosti alebo
prirodzenú silu, nesmie používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo
zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť,
g) zabezpečiť, aby pes nemohol cez oplotenie ohroziť okoloidúcich občanov
h) uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Článok 7
Priestupky a sankcie

1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie v stanovenej lehote ( viď. čl. 4 )
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky stanovené týmto VZN,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa pes nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky.
2) Priestupku sa ďalej 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) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo akýmkoľvek iným spôsobom ohrozoval iného
človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
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f) neodstráni exkrementy po psovi.
3) Za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) obec uloží pokutu do 65,- €, ďalej podľa odseku 1
a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165,-€.
4) Obec môže uložiť pokutu do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo
5) Pri ukladaní pokuty sa postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a všeobecný
predpis o priestupkoch
7) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Článok 8
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
2) Pri zabezpečovaní čistoty verejných priestranstiev a pri zneškodňovaní psích výkalov platia
príslušné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Špačince a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov.

Článok 9
Úhyn a odchyt psov
Zvláštne povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti

Pri úhyne psa je majiteľ povinný riadiť sa pokynmi podľa zákonov Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka podľa § 53 písmeno d) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
zákona č. 342/2011 Z.z. a riadiť vyhláškou č. 123 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 5. novembra 2007.
1)

Kadáver uhynutého psa je kategorizovaný ako vedľajší živočíšny produkt kategórie 1
a nakladanie s ním rieši osobitný predpis ( čl. 12 ods. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
1069/2009 z 21.10.2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších produktov a odvodených
produktov neurčených na ľudskú spotrebu a § 3 Vyhlášky MPaRV SR z 13.01.2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych
produktov na osobitné kŕmne účely).

2)

Zneškodnenie uhynutého psa je možné vykonať odovzdaním do schváleného spracovateľského
podniku ( kafilérie ) alebo zakopaním za stanovených podmienok.
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Odstraňovanie mŕtvych spoločenských zvierat (mačka, pes) - mŕtve zviera možno zakopať ak:
a) sa v jame po vykopaní neobjaví podzemná voda,
b) je miesto zakopania 500 m od studne alebo prameňa, ktorý slúži na zásobovanie pitnou
vodou a nie je v ochranných pásmach I. a II. stupňa
c) mŕtve zviera je zakopané do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy najmenej 1 m do
úrovne terénu.
d) mŕtve zviera zakopávať v obale, ktorý sa v zemi rozloží (drevo, jutované vrece), nie je žiaduci
napr. plast, alobal
e) telo mŕtveho zvieraťa je dezinfikované ( vápno, chlorové vápno)

4)

Vlastník alebo držiteľ uhynutého psa ho môže zakopať len ak :
a) je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve spoločenské zviera zakopať, alebo má
písomný súhlas vlastníka pozemku a miesto zakopania je vzdialené najmenej 5m od najbližšej
obytnej stavby a najmenej 2m od hranice susediaceho pozemku.
b) je celý pozemok oplotený a zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat a ľudí,
c) sú splnené podmienky podľa ods. 1.,
d) miesto zakopania je primerane označené.

5) Psi, ktorí sú bez dozoru (túlaví psi) budú odchytení a umiestnení v útulku. Pri dodatočnom
zistení držiteľa psa, budú od tohto vymáhané náklady, ktoré obci vznikli s odchytom
a umiestnením psa v útulku. Tiež bude držiteľovi uložená pokuta podľa čl. 7 tohto VZN.
6) Ak nie je vlastník zvierat, držiteľ zvierat alebo pôvodca vedľajších živočíšnych produktov známy,
povinnosť oznámiť podľa osobitného predpisu výskyt uhynutého tela alebo vedľajších
živočíšnych produktov, má ten, kto je vlastníkom, nájomcom, správcom nehnuteľnosti alebo
správcom komunikácie (§ 29 ods.8 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení najnovších predpisov ).

Článok 10
Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce, zástupca starostu obce
b) poverení pracovníci OcÚ
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) členovia komisie na ochranu verejného poriadku
e) prizvané zložky policajného zboru Slovenskej republiky
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Článok 11
Prechodné záverečné ustanovenia

1) Toto VZN č. 77/2013 ruší VZN č. 67/2011 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce
Špačince.
2) VZN č. 77/ 2013 o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Špačince schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Špačince uznesením 2/2013
2) Toto nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 77/2013 nadobúda účinnosť dňom 03.05.2013

Mgr. Július Zemko
starosta obce

