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Obecné zastupiteľstvo v Bánovce nad Ondavou podľa v zmysle  § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 6, 
ods.1 a § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov, vydáva toto  a podľa zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú 
podmienky držania psov vydáva toto 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE BÁNOVCE NAD ONDAVOU 

 
Číslo 5/2014 

 
o podmienkach chovu a držania psov 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánovce nad Ondavou (ďalej len „VZN“) 
upravuje niektoré 
podmienky pre chovateľov a držiteľov psov na území obce Bánovce nad Ondavou  (ďalej len 
„Obec“) a 
určuje spôsob ich evidencie, stanovuje poplatky a pokuty za priestupky. 
 
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa potreby Policajného 
zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, Colníkov 
a poľnej stráži. 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Zvláštnym psom je pes ktorý je využívaný 
- súkromnou bezpečnostnou službou, 
- horskou službou, 
- pri záchranných prácach, 
- v poľovníctve, 
- ako ovčiarsky pes, 
- ako vodiaci pes, 
- počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 
  skúšobného poriadku 
 
2. Nebezpečným psom 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. 
 
3. Voľný pohyb 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. 
 
4. Držiteľ psa je osoba ktorá sa stará o riadnu výchovu psa – majiteľ. 
 
5.Zákaz voľného pohybu a vstupu 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) Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území obce. 
(3) Zakazuje sa vstup so psom na: 
      a) do objektov verejnej správy, školských, , športových a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej  
          pôsobnosti obce 
       b) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk 
       c) do cintorínov a na pietne miesta 
(4) Miesta vymedzené podľa odseku 3 musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí 
vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného piktogramu 
alebo textu. 
(5) Tento zákaz sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone 
služobných povinnosti a na psov vodiacich nevidiacich občanov. 

  

Článok 3 
Evidencia psov 

 
1. Pes ktorý je držaný na území Slovenskej republiky nepretržite viac ako 90 dní podlieha 
evidencii psov vedenej obcou v súlade s platnou právnou úpravou (  ustanovenie § 3. Zákona 
č. 282 z roku 2002 z.z.) a to na Obecnom úrade v Bánovciach nad Ondavou. 
 
2 . Držiteľovi psa, ktorého riadne zapísal do evidencie, vydá Obec evidenčnú známku na 
ktorej je uvedené evidenčné číslo psa pod ktorým je evidovaný. Známkou držiteľ psa 
preukazuje totožnosť psa. 
 
3.Evidenčná známka psa je neprenosná  na iného psa. 
 

Článok 4 
Vodenie psa 

 
1. Osoba ktorá vodí psa mimo chovného priestoru musí byť fyzicky a psychicky spôsobilá a 
schopná ho ovládať v každej situácii, aby sa predchádzalo poškodeniu zdravia človeka 
a zabránilo sa vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 
spôsobiť. 
 
2. Za psa je zodpovedná osoba ktorá v tom čase vedie psa. 
 
3. Osoba ktorá vedie nebezpečného psa musí byť spôsobila na právne úkony a pes mimo 
chovného priestoru musí mať náhubok. 



 
4. V prípade pohryznutia človeka, je osoba ktorá v tom čase psa viedla povinná oznámiť 
osobe ktorú pes pohrýzol, meno a adresu držiteľa psa, aj osoby ktorá psa viedla ak ňou nie 
je držiteľ psa. 
 
5. Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané: 
a) na všetky miesta označené tabuľou „Zákaz vodenia psov“, 
b) na detské ihriská, pieskoviská a športoviská, 
c) do areálov škôl a školských zariadení, 
d) do úradov, obchodov a inštitúcií, 
g) do cintorínov a kostolov. 

 

Článok 5 
Povinnosti držiteľa psa 

 
Držiteľ psa je povinný: 
 
1. dodržiavať ustanovenie článku 3 odst. 1 a článku 4 tohto VZN. 
2. do 30 dní oznámiť Obci každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie. 
3. prísne dodržiavať povinnosť očkovania proti besnote a nákazlivým chorobám. 
4. predchádzať situácii aby pes útočil, ohrozoval človeka a iné zviera na živote alebo na 
    zdraví. 
5. v prípade poranenia človeka okamžite vykonať prehliadku veterinárnym lekárom 
   a predložiť Obci potvrdenie o zdravotnom stave psa, súčasne uviesť skutočnosť za akých 
   okolností pes pohrýzol človeka. 
6. Držiteľ psa je povinný do 14 dní nahlásiť Obci odcudzenie, zničenie alebo stratu známky. 
    Za úhradu 3,50   €.  Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku. 
 
 

Článok 6 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť.  
 
2.V záujme dodržiavania hygieny, ochrany čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti 
a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ povinný dbať, aby pes neznečisťoval 
okolie a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky, 
 
 

Článok 7 
Priestupky a pokuty 

 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 
a) 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. 



b) neprihlási psa do evidencie. 
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v §4 ods. 1 a 2, 
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
    vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 
 
2. Priestupku sa 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) 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 nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
 
3.  Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov, je obec oprávnená uložiť fyzickej osobe za priestupok 
podľa § 7 ods. 1 a 2 písm. a/ až c/ tohto zákona pokutu až do výšky 165,00 EUR a za 
priestupok podľa odseku 2 písm. d/ až f/ možno uložiť pokutu do 65,00 EUR. 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad 

Ondavou  dňa 17.10.2014 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 4.11.2014 
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bánovce nad Ondavou. 
 
 
 
V Bánovce nad Ondavou dňa 20.10.2014 
 
 
                                                                                                             Ľudmila Ďurčáková                                                                                                                            
                                                                                                                        Starostka obce 


