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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o chove, držaní a vodení psov na území Obce
Tekovské Nemce,
Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 282/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 5/2022 o chove, držaní
a vodení psov na území obce Tekovské Nemce
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území obce
(ďalej len “obec”):
a) povinností chovateľov a držiteľov psov a spôsob ich evidencie.
b) úprava podrobností o vodení psov
c) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný
d) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami
Článok 2
Základné ustanovenia
1. Na území obce Tekovské Nemce je dovolené chovať alebo držať psov len pri dodržaní
platných hygienických a veterinárnych právnych predpisov a obmedzení obsiahnutých v
tomto VZN. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Tekovské Nemce.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa potreby Policajného
zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej
polície, psov používaných colnými orgánmi a poľnou strážou.
3. Za chov psov sa v zmysle tohto nariadenia považuje aj ich chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.
Článok 3
Vymedzenie pojmov
1. Zvláštnym psom je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa zákona, č. 473/2005 Z.z. o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany podľa zákona 42/1994
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
d) poľovný a ovčiarsky,
e) so špeciálnym výcvikom podľa § 25 zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
f) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku,
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka beztoho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
podľa § 24 a 25 Trestného zákona.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
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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. Za psa so špeciálnym výcvikom podľa tohto zákona sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v
sprievode osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa § 25 zákona
č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
5. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta a pozemky, ktoré sa
nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe obce a ktoré slúžia na verejné
užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné.
Článok 4
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia" viď príloha č.1.). 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, ak sa nezhoduje s
miestom trvalého pobytudržiteľa 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
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie vedenej na obecnom úrade v
Tekovských Nemciach do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v
predchádzajúcom bode v mieste , kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3. Obec vydá držiteľovi zaevidovaného psa evidenčnú známku psa, ktorou držiteľ
preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka je neprenosná.
4. Prvú evidenčnú známku poskytne obec bezodplatne. V prípade straty, odcudzenia
alebo zničenia známky vydá obec náhradnú známku za úhradu vo výške 5,00 €.
Odcudzenie alebo stratu známky je držiteľ povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie,
zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5. Držiteľ psa je povinný nahlásiť obci každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú
do evidencie, v lehote 30 dní od zmeny týchto skutočností alebo údajov.
Vzor tlačiva na prihlásenie, zmenu údajov v evidencii psov tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN
Článok 5
Vodenie psa
1. Za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad.
2. 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, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť.
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. Pri voľnom pohybe psa na verejnom priestranstve musí držiteľ psa zabezpečiť kontrolu
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správania sa svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu iných osôb.
5. Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané, aby držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácii.
6. Ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (napr. zábradlie,
stromy a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných priestranstvách sa zakazuje.
Osoba, ktorá psa vedie, ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez
dozoru.
Článok 6
Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom
1. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so
špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na
verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so
psom na miesta vymedzené podľa článku 3 bod 5 tohto VZN.
2. Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú
bol pes vycvičený.
Článok 7
Povinnosti držiteľa psa
1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný
a) na požiadanie preukázať poverenému zamestnancovi samosprávy zaevidovanie psa
evidenčnou známkou,
b) vlastník alebo držiteľ zvieraťa - psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie
jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania ( podľa zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti).
c) zabezpečiť, aby zviera nenapadalo alebo osoby alebo nebolo použité na zastrašovanie
osôb, s výnimkou psov používaných pri výkone strážnej služby alebo služobných
povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície.
2. 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.
Článok 8
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný
a) zabezpečiť, aby zviera neobťažovalo okolie hlukom, zápachom a výkalmi,
b) mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne
odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené
koše na psie výkaly.
Článok 9
Podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov
1. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných
priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne obce, vrátane:
a) verejných parkov a zariadení obce,
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b) areálu miestneho cintorína,
c) areálov detského a športového ihriska .
2. V katastrálnom území obce je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho, bezprostredného
dozoru osoby, ktorá psa vedie, na všetkých verejných priestranstvách.
3. V prípade, že osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v
extraviláne obce, pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok uvedených
v bode 5 tohto článku VZN.
4. Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce, môže
psa viesť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej
situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá a zároveň zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a
životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
5. Zakazuje sa vstup so psom na:
a) detské ihriská a pieskoviská,
b) do objektov základnej školy s materskou školou
c) ostatných objektov zriaďovateľskej pôsobnosti obce
6. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
7. Všetci vlastníci a držitelia nehnuteľností, ktorí vykonávajú správu nehnuteľností, na ktoré
sa v zmysle Článku 9 tohto VZN vzťahuje zákaz voľného pohybu psov, alebo zákaz
vodenia psov sú povinní do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia viditeľne označiť miesta,
kde je zakázaný vstup so psom, alebo voľný pohyb psov. Obmedzenia a zákazy vydané
obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových
cestách.
8. Tento zákaz podľa tohto článku sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a psov
používaných pri záchranných prácach, psov používaných pri plnení úloh civilnej ochrany a
polície pri výkone služobných povinnosti a na psov vodiacich ťažko zdravotne postihnuté
osoby, ktoré majú zrakové alebo iné ťažké postihnutie.
Článok 10
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 článku 5 tohto VZN
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám na padnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, podľa § 20 a 25
Trestného zákona
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, 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 krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, podľa § 20 a 25
Trestného zákona
d) nepreukáže známkou totožnosť psa, e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz
voľného pohybu psa,
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f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa Článku 10 ods. 1) a ods. 2) písm. a) až c) tohto VZN možno uložiť
pokutu do 165.- € a za priestupok podľa Článku 10 ods. 2) písm. d) až f) možno uložiť
pokutu do 65.- €. Priestupkom proti poriadku v správe je aj porušenie ostatných povinností
ustanovených v Článku 10 tohto VZN, za ktoré možno uložiť pokutu do 33.- € podľa § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
4. Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.

1.
2.
3.
4.

Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o chove, držaní a vodení psov na území obce
Tekovské Nemce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach dňa
.................2022 uznesením č........./2022
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Nemce č.5/2022 o chove, držaní a vodení
psov na území obce Tekovské Nemce nadobúda účinnosť od ...........2022
Toto VZN je zverejnené prostredníctvom web stránky obce , CUET a je prístupné na
Obecnom úrade Tekovské Nemce.
Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením

Článok 11
Zrušovacie ustanovenie
1. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Tekovské Nemce č. 5 /2022
o chove, držaní a vodení psov na území obce Tekovské Nemce, sa zrušuje VZN č. 2/2003
o niektorých podmienkach držania psov zo dňa 15.12.2002 vrátane jeho dodatkov č.1 a č.2.

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

V Tekovských Nemciach dňa: ....................... 2022
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Príloha č.1 k VZN 5/2022
Žiadateľ - chovateľ:
(meno a priezvisko)
Adresa:
Tel. č.:

e-mail:
Obecný úrad Tekovské Nemce
Tekovská 405/4
966 54 Tekovské Nemce

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie OcÚ v ´Tekovských Nemciach
V zmysle § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p. a VZN č.
5/2022 o chove, držaní a vodení psov na území obce Tekovské Nemce žiadam o prihlásenie psa do evidencie OcÚ
v Tekovských Nemciach .
Identifikačné údaje psa
Dátum narodenia psa:
Dátum od kedy je pes držaný:
Adresa chovu psa:
Plemeno:
Tetovacie – čipové číslo:
Pohlavie psa:

Fena

Pes1)

Druh bytovej jednotky:

Bytový dom

Rodinný dom1)

Áno

Nie1)

Pes pohrýzol človeka:
nehodiace sa škrtnite

1)

Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá v plnom rozsahu prihlasovateľ psa.
UPOZORNENIE!
V súvislosti so zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť od 1.12.2012, ste povinný podať priznanie k dani za psa
na predpísanom tlačive (opatrenie MF č. 020058/2012-722), ktoré Vám poskytne Referát daní a poplatkov na OcÚ
v Tekovských Nemciach.

.............................
dátum

.........................................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
1. Občiansky preukaz.
2. Fotokópia preukazu ŤZP, v prípade, že žiadateľ je držiteľom tohto preukazu.
3. Fotokópia rozhodnutia o vyhotovení preukazu ŤZP alebo komplexného posudku zdravotného stavu vydaného
ÚPSVaR.
Číslo evidenčnej známky psa:
(uvedie zamestnanec OcÚ v Tekovských Nemciach pri prihlásení psa)
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