
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE  VEĽKÉ CHLIEVANY  č.1/2014 

o podmienkach držania psov na území Obce Veľké Chlievany 
 

     Obec Veľké Chlievany podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/ 2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto 
všeobecné záväzné nariadenie 
 

o podmienkach držania psov na území Obce Veľké Chlievany 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje povinnosti    
     chovateľov a držiteľov psov na území obce Veľké Chlievany (ďalej len „obec“) a určuje  
     spôsob ich evidencie.  
2. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na držanie služobných psov používaných  
     podľa osobitných predpisov. 
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho a Trestného zákona  
     a osobitných predpisov. 
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia: 
1. Zvláštnym psom je pes 

a. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
b. používaný horskou službou, 
c. používaný pri záchranných 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. 
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. 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 základne výcviku ovládaný 
osobou, ktorá ho vedie. 

 
 
 
 
 
 

 



Článok 3 
Evidencia psa 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v katastrálnom území obce Veľké Chlievany 
podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do 
evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto 
odseku, na Obecný úrad Veľké Chlievany. 

2.  Evidenciu vedie obec.  
3.  Do evidencie sa zapisuje najmä: 

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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Poplatok za vydanie 1. známky sa nevyberá. Pri opätovnom vydaní známky, v prípade 
straty, zničenia alebo odcudzenia pôvodnej známky, sa stanovuje poplatok vo výške       
1,00 €. 

Článok 4 
Podmienky chovu psov 

1. Držiteľ psa je povinný: 
   a) zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoo hygienických  
    a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým 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, 
    b) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy  
    medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní  
    susedia hlukom, pachom, pevnými a tekutými odpadmi, 
    c ) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov, 
    d)  odstrániť zraneného, resp. uhynutého psa z verejného priestranstva, 
    e) s uhynutým psom naložiť v zmysle zákona o odpadoch, respektíve odovzdať zviera do  
    kafilerického zariadenia alebo organizácii spôsobilej nakladať s uhynutými zvieratami. 
2. V záujme ochrany psov a obyvateľov obce Veľké Chlievany zakazuje sa:  
    a) chovať a udržiavať psa v prostredí, ktoré nezaručuje jeho dobrý zdravotný stav,    
    fyziologické a etologické potreby a dostatočnú voľnosť pohybu s ohľadom na plemeno psa  
    stupeň jeho vývoja  
    b) opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho, c)usmrtiť psa bez primeraného dôvodu 
 



 
Článok 5 

Vodenie 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 iného človeka alebo 
zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd  na majetku, prírode 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 mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad. 

4. 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. 
5. Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané: 

a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný, 
b) na detské ihriská, pieskoviská, 
c) do areálov škôl a školských zariadení, 
d) do úradu, obchodu,  
e) na cintorín a do kostola. 

6. Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách je zakázaný. 
 

Článok 6 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť. 

Článok 7 
Odchyt psov 

1. Voľne pohybujúci sa pes bude odchytený. O odchyte psov vedie obec evidenciu, ktorá 
obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o známke, 
prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu. 

2. Vlastník je oprávnený si odchyteného psa prevziať, ak hodnoverne preukáže svoje 
vlastníctvo. 

3. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi 
orgánmi alebo v medziach ich pokynov (zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti). 

                                                                   Článok 8 
Priestupky 

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 
zákona č. 282/ 2002 Z. z., 
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, 
f/ neodstráni  bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 
Článok 9 
Sankcie 

1. Za priestupok podľa článku 7 odseku  2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65,- € a za 
priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,- €. 

2. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 
 

 
Článok 10 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 schválené na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.02.2014, zverejnené na úradnej tabuli Obce 
Veľké Chlievany dňa 24.02.2014 a na webovom sídle obce: www.velkechlievany.com  po 
dobu 15-dní od zverejnenia, nadobudne účinnosť dňom 01.04.2014. 

  
 
Vo Veľkých Chlievanoch  dňa 24.02.2014     

                                                                     ........................................   
                                       Bc. Zuzana Flórová 
                                                                                                                       starostka obce  

Vyvesené dňa : 24.02.2014 
Zverejnené dňa: 24.02.2014 
 
Zvesené dňa :         
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 



                                                                                                                                       Príloha č. 1 
 

 Obec Veľké Chlievany 
956 55   Veľké Chlievany č.80 

EVIDENČNÝ  LIST  PSA 

Údaje o držiteľovi psa: 
Meno a priezvisko držiteľa psa:  .................................................................................................. 

Adresa trvalého pobytu držiteľa psa:  .......................................................................................... 

Rodné číslo držiteľa psa:  ............................................................................................................ 

Adresa chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa 
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa:   

..................................................................................................................................................... 

Charakter chovného priestoru alebo zariadenia (rodinný dom, bytový dom, prevádzka a pod.):  

...................................................................................................................................................... 

Údaje o psovi: 

Plemeno a farba: ......................................................................................................................... 

Pohlavie:  .................................................................................................................................... 

Vek psa (dátum narodenia psa):  ................................................................................................ 

Údaje o tetovaní alebo čipovaní (ak ho pes má):  ...................................................................... 

Pôvod nadobudnutia z útulku :    áno  -  nie 
 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa 

Úhyn psa:  áno – nie       dátum:                     Darovanie psa: áno – nie     dátum: 

Strata psa:  áno – nie      dátum:                      Predaj psa:       áno – nie      dátum:  

Úradné záznamy: 

Prihlásený do evidencie:  .......................................................................................................... 

Evidenčné číslo psa:  ................................................................................................................. 

Ročný poplatok za psa:  ............................................................................................................ 

Záznam pri pohryzení človeka:  ................................................................................................ 

Záznam o zmenách údajov:  ..................................................................................................... 
 
Odhlásenie psa z evidencie -dátum:                        evidenčná známka vrátená:  áno – nie      
 
 
Vo Veľkých Chlievanoch dňa  ………………            Podpis:  …………………………….. 
 
 
 
 

                              



 

                                             Príloha k evidenčnému listu psa                                                                    Príloha č. 2 

2. Údaje o psovi: 

Plemeno a farba: ......................................................................................................................... 

Pohlavie:  .................................................................................................................................... 

Vek psa (dátum narodenia psa):  ................................................................................................ 

Údaje o tetovaní alebo čipovaní (ak ho pes má):  ...................................................................... 

Pôvod nadobudnutia z útulku :    áno  -  nie 
 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa 

Úhyn psa:  áno – nie       dátum:                     Darovanie psa: áno – nie     dátum: 

Strata psa:  áno – nie      dátum:                      Predaj psa:       áno – nie      dátum:  
 
Odhlásenie psa z evidencie -dátum:                                        evidenčná známka vrátená:  áno – nie    
 
 
3. Údaje o psovi: 

Plemeno a farba: ......................................................................................................................... 

Pohlavie:  .................................................................................................................................... 

Vek psa (dátum narodenia psa):  ................................................................................................ 

Údaje o tetovaní alebo čipovaní (ak ho pes má):  ...................................................................... 

Pôvod nadobudnutia z útulku :    áno  -  nie 
 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa 

Úhyn psa:  áno – nie       dátum:                     Darovanie psa: áno – nie     dátum: 

Strata psa:  áno – nie      dátum:                      Predaj psa:       áno – nie      dátum:  
 
Odhlásenie psa z evidencie -dátum:                                         evidenčná známka vrátená: áno – nie 
      

4. Údaje o psovi: 

Plemeno a farba: ......................................................................................................................... 

Pohlavie:  .................................................................................................................................... 

Vek psa (dátum narodenia psa):  ................................................................................................ 

Údaje o tetovaní alebo čipovaní (ak ho pes má):  ...................................................................... 

Pôvod nadobudnutia z útulku :    áno  -  nie 
 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa 

Úhyn psa:  áno – nie       dátum:                     Darovanie psa: áno – nie     dátum: 

Strata psa:  áno – nie      dátum:                      Predaj psa:       áno – nie      dátum:  
 
Odhlásenie psa z evidencie -dátum:                                         evidenčná známka vrátená: áno – nie  
    

Úradné záznamy: 

Prihlásený do evidencie:  2. ................................ 3. ............................... 4. ....................................... 

Evidenčné číslo psa:        2. ................................. 3. .............................. 4. ....................................... 

Ročný poplatok za psa:  ..................................................................................................................... 

Záznam pri pohryzení človeka:  ......................................................................................................... 

Záznam o zmenách údajov:  ............................................................................................................... 
 


