
Obec Jacovce v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
a podľa § 3ods. 6, § 4 ods. 5, § 6 ods. 3, zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. ( ďalej len „zákon“)                    
     vydáva 
    
          Všeobecné záväzné nariadenie 
       č. 1 /2013 
    o podmienkach držania psov na území obce Jacovce 
 
                   § 1 
                                                 Úvodné ustanovenia 

 
 

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok , zdravého spôsobu života 
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov. 
 
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) upravuje podmienky vedenia  
    evidencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný a miesta,  
    na ktoré je vstup so psom zakázaný, podrobnosti o vodení psa, podrobnosti súvisiace  
    so znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov v obci Jacovce ( ďalej len „obec“) 
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných   
     predpisov ( § 1 ods. 2 zákona ). 
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva  
    dohľad. 
4. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Obč. zák. a trestného zákona a osobitných  
     predpisov. 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 

1.  Držiteľom psa je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo  
     osoba, ktorá ho má v držbe ( ďalej len „držiteľ psa“ ). 
2.  Zvláštnym psom je pes : 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona ( zákon č. 
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993  Z. z. 
o policajnom zbore v znení neskorších predpisov ), 

b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, 

pri plnení úloh civilnej ochrany, 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného, 

alebo národného skúšobného poriadku. 
3.   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.  
 
 



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 vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe 
výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.  

5.   Čipovaním psa je trvale zavedenie mikročipu do tela psa za účelom evidencie a určenia  
      totožnosti psa. 
6.  Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom rozumejú verejne prístupné  
     pozemky (verejným priestranstvom sú najmä miestne komunikácie, námestie, chodníky,  
     parkoviská, plochy verejnej zelene, trhovisko, detské ihrisko). 

 
§ 3 

Evidencia psov 
 

1.    Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha  
       evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie  
       obce v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes  
       v danom roku prevažne nachádza na území obce. 
2.    Evidenciu vedie a evidenčné známky vydáva obec Jacovce. 
3.    Do evidencie sa zapisuje: 
       a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa – fyzická osoba alebo obchodné   
       meno a miesto podnikania držiteľa psa – FO – podnikateľa a obchodné meno alebo názov  
       a adresa držiteľa psa – právnickej osoby a meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,     
       b) 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, 
       c) evidenčné číslo psa, 
       d) ulica a číslo domu, kde je pes chovaný, 
       e) plemeno psa, 
       f) účel držania psa, 
       g) číslo mikročipu alebo tetovacie číslo psa, ak ho pes má ( zákon č. 39/2007  
           o veterinárnej starostlivosti ), 
       h) skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý  
          alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
      i) úhyn psa, 
      j) strata psa, 
      k) dátum odkedy je pes držaný na území obce,  
      l) potvrdenie alebo vyhlásenie držiteľa psa o jeho zaradení do kategórie zvláštny pes  
         ( § 2 ods. 2 tohto VZN ), 
 4. Držiteľ psa uvedie údaje podľa ods. 3 do tlačiva, ktoré mu poskytne obec Jacovce. 
 5. Držiteľ psa je povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údajov, ktoré sa zapisujú do  
     evidencie, oznámiť obci každú takúto zmenu. 
 6. Známka alebo známka nebezpečného psa musí byť zavesená na obojku psa a je    
     neprenosná na iného psa.  
 7. Obec vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa  
     (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce,  
     kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa  
     preukazuje totožnosť psa. 
 8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní    
     odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, kde je pes evidovaný.  
     Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, vydať 
     náhradnú známku.  



9. 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 pes 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 nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je  
     pes evidovaný. 

 
 

§ 4 
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

 
    Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území obce. 
 
 
      § 5 
   Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 
 
1. Na území obce je vstup so psom zakázaný : 
    a) na detské ihriská a pieskoviská, 
    b) do areálov škôl a predškolských zariadení, 
    c) do areálov verejných športovísk s výnimkou súťaží, výstav psov alebo predvádzaní psov,  
        s povolením obce, 
    d) do areálu cintorína. 
2. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, viditeľne označí obec alebo ich vlastníci alebo  
    prevádzkovatelia tabuľami s nápisom „Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogram. 
3. Ustanovenie odst.1 sa nevzťahuje na vodiaceho psa. 
 

 
§ 6 

Podrobnosti o vodení psa 
 

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 a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.  
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len    
    osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí byť  
    nebezpečný pes vždy vedený na vôdzke a musí mať nasadený náhubok. 
3. Obojok alebo prsný postroj a vôdzka musia byť pevné dostatočne na to, aby bolo možné  
    psa bezpečne ovládať v každej situácii. 
4. Pes, pokiaľ nejde o nebezpečného psa, môže byť krátkodobo ponechaný bez priameho  
    dozoru držiteľom, len ak je bezpečne uviazaný a nemôže ohroziť okoloidúce osoby alebo 
    zvieratá ( napríklad pred obchodom ). 
5. Zakazuje sa čo i len krátkodobé opustenie nebezpečného psa na verejnom priestranstve. 
 
      
 
 
 
 



                                                                § 7 
                                       Znečisťovanie verejných priestranstiev  
 
Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie 
psích výkalov, tieto bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je 
nádoba na komunálny odpad držiteľa psa, nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálna 
označená nádoba určená na výkaly psov. 
 
      § 8  

Kontrolná činnosť 
 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať : 
    a) príslušníci Policajného zboru SR, 
    b) poverení zamestnanci obce, 
    c) poslanci ObZ obce Jacovce, 
    d) hlavný kontrolór obce 
    e) starosta obce 
 

§ 9 
Sankcie 

 
Porušenie povinnosti, upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s § 7 zákona 
v spojení s § 46 a § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
      § 10 

Spoločné a zrušovacie ustanovenie 
 

1. Obec upraví vedenie evidencie psov podľa tohto VZN do 6  mesiacov odo dňa účinnosti  
    tohto VZN .   
2. Týmto sa ruší VZN obce Jacovce č. 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov vrátane 
    schválených zmien.   
      § 11 

       Účinnosť 
 

   Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Jacovciach dňa  4.4.2013  uznesením  
   č. 15/2013 a nadobúda účinnosť a platnosť po 15 - tich dňoch oznámenia v obci Jacovce   
   spôsobom obvyklým. 

 
 

                                                                            
 

        
     PhDr. Imrich Hermann 

                                                                                               starosta obce 
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