
Obec  Kojatice  

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kojatice č.  32/2015 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kojatice 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území 

obce Kojatice na základe ustanovenia § 6 ods.1 a § 4 ods. 3, písm. n) Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 3 až § 6 zák. NR 

SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o 

držaní psov) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie: 

 
Účel úpravy 

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života 

občanov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava podmienok držania psov na území obce 

Kojatice. 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj 

súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Kojatice. 

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

1. Chovateľ psa - je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá trvalo, alebo prechodne 

psa chová, drží, vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. 

2. Držiteľ psa - je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chová psa 

3. Majiteľ psa – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa 

4. 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 

vôdzka mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku 

ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

 

Článok 3 

Kategorizácia psov 

1. Nebezpečný pes - je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol 

sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi. 

2. Túlavý pes - je každý pes mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov bez dohľadu 

držiteľa alebo chovateľa psa. 

3.Zvláštny pes – je pes používaný: súkromnými bezpečnostnými službami, používaný 

horskou službou, používaný pri záchranných lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení 

úloh civilnej ochrany, poľovnícky, ovčiarsky, vodiaci, používaný počas výcviku alebo súťaže 

podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku. 

 

Článok 4 

Evidencia psov 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Kojatice podlieha evidencii 

psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie obce v lehote 

do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete. 



 

2. Evidenciu vedie obec.  

Do evidencie sa zapisuje najmä 

a) evidenčné číslo psa, 

b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 

c) úhyn psa, 

d) strata psa. 

 

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 

do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes 

evidovaný. 

4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie za odplatu 1 EUR evidenčnú známku 

psa (ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes 

evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť 

obci, kde je pes evidovaný. Obec držiteľovi psa za úhradu 1 EUR vydá náhradnú známku 

bezodkladne po oznámení podľa predchádzajúcej vety. 

 

Článok 5 

Povinnosti držiteľa /chovateľa/ psov 

1. zaevidovať psa, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní v katastrálnom území obce 

Kojatice, 

2. písomne prihlásiť psa do evidencie na Obecný úrad Kojatice v lehote do 30 dní, 

3. každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od zmeny 

skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Kojatice, 

4. zaplatiť poplatok za psa staršieho ako 6 mesiacov na Obecnom úrade Kojatice, 

5. mimo svojho domu, bytu a oploteného pozemku  mať psa na vôdzke,  

6. dať psovi ochranný náhubok zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich  

občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľu - Pozor pes!, 

7. zrušenie chovu psa, odhlásiť psa a uviesť jeho novú adresu, prípadne uviesť spôsob 

útraty psa. 

 

Článok 6 

Zákaz voľného pohybu a vstupov psov 

1. 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. (§ 2 písm. c/ zákona č 282/2002 Z. z. ) 

2.V intraviláne obce Kojatice sa zakazuje voľný pohyb psov bez vôdzky. 

3.Zakazuje sa vstup so psom na: 

a) verejné detské ihriská a pieskoviská, športoviská a ihriská, 

b) do materskej školy a ostatných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, 

c) cintorínov, 

4.Tento zákaz sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone 

služobných povinností a na psov nevidiacich občanov. 

 



Článok 7 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 
Ten, kto psa vedie, je povinný na verejne prístupných miestach bezprostredne odstrániť psie výkaly  

po psovi, ktorého vedie. 

 

Článok 8 

Vodenia psov v intraviláne obce 

1.V intraviláne obce je možné vodiť psov za splnenia nasledujúcich podmienok: 

a) osoba, ktorá psa vedie je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej 

situácii 

b) na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok 

2.Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný: 

a) na požiadanie preukázať poverenému zamestnancovi samosprávy zaevidovanie 

psa evidenčnou známkou (zákon č. 282/2002 Z. z..) 

b) vlastník alebo držiteľ zvieraťa – psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie 

jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania (zákon č. 39/2007 

Z. z.) 

c) zabezpečiť, aby zviera nenapadalo alebo osoby alebo nebolo požité na 

zastrašovanie osôb, s výnimkou psov používaných pri výkone strážnej služby 

alebo služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície 

(zákon č. 282/2002 Z. z.) 

3.Držiteľ psa a 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 pres pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je 

povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepožil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes 

evidovaný (zákon č. 282/2002 Z. z.) 

 

Článok 9 

Poplatky za chov a držanie psov 

1. Chovateľ /držiteľ, majiteľ/ psa je povinný platiť poplatky  určené samostatnými právnymi 

predpismi. 

2. Výšku poplatku za psa a spôsob platenia dane za psa upravuje VZN obce Kojatice o 

miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady. 
 

Článok 10 

Manipulácia a odchyt psov 

Výskyt túlavých psov a voľne pohybujúcich psov a stratu psa je potrebné nahlásiť ihneď 

na Obecnom úrade v Kojatice , č.t. 051/7499520 

Túlavé  psy a voľne sa pohybujúce  psy,  t.j./bez dozoru spôsobilej osoby/ budú odchytené.  

Voľne pohybujúce psy odchytávajú organizácie s príslušným oprávnením. 

Ak sa do 48 hodín od odchytu neprihlási majiteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa 

považuje za psa bez majiteľa. Takýto pes bude veterinárne vyšetrený a podľa okolností 

a dostupných možností odpredaný, darovaný, prípadne utratený. 

Náklady za odchyt platí majiteľ /chovateľ/ psa Obecnému úradu v Kojaticiach. V prípade, že 

sa majiteľ psa nedá určiť, náklady za odchyt a veterinárne vyšetrenie znáša Obecný úrad 

Kojatice.  



 

Článok 11 

Kontrolné orgány 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

1. Starosta obce Kojatice 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva obce Kojatice  

 

Článok 12 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Všetky subjekty, ktoré sú vlastníkmi, držiteľmi alebo majú v správe nehnuteľnosti, na ktoré 

sa v zmysle ust. článku 5, tohto nariadenia vzťahuje zákaz voľného pohybu psov alebo zákaz 

vodenia psov, sú povinné v súlade s ust. § 5 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia viditeľne 

označiť miesta, kde je zakázaný vstup so psom, alebo ja zakázaný voľný pohyb psov. 

2. Za porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú  

 niektoré podmienky držania psov, je obec oprávnená:  

a) uložiť fyzickej osobe a právnickej osobe za porušenie ustanovenia tohto nariadenia 

článku 5 až 8,  pokutu vo výške do 150 EUR, 

b) priestupky podľa tohto zákona pojednáva obec a orgán Policajného zboru, 

c) výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.  

 

Článok 13 

Účinnosť 

1. VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kojatice číslo  51/12/2015                  

na svojom VIII. rokovaní dňa 16.12.2015. Účinnosť od 01.01.2016. 

2.Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 13/2004 o podmienkach držania psov na území obce 

Kojatice, schválené 30.01.2004 a účinné od 14.02.2004 . 

 

 

 

 

                                                                                                            Anton Aštary 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN: 

zverejnené dňa 26.11.2015 

zvesené dňa 15.12.2015 

 

Schválené VZN: 

zverejnené 17.12.2015 

zvesené dňa 31.12.2015 


