
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Kunešov  

č. 01/2019  

o podmienkach držania psov na území 
 obce Kunešov

Schválené dňa:     28.08.2019 ČISLO UZNESENIA:   21/2019 

Právoplatné od:    01.09.2019 ÚČINNÉ OD:  01.09.2019 

 

Čl. I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Obec Kunešov, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom 

č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunešov č. 

01/2019 o podmienkach držania psov na území obce Kunešov (ďalej len “VZN”).  

 

2. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov 

na území obce Kunešov (ďalej len “obec”):  

 

a) úprava podrobností o vodení psov,  

b) povinnosti chovateľov a držiteľov psov, 

c) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,  

d) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.  

 

3. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa 

alebo na osobu, ktorá psa vedie.  

 

4. 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.  

 

5. Chovať a držať psa na území obce Kunešov môže každá právnická a fyzická osoba, 

ktorá má v obci sídlo alebo trvalý pobyt, a ktorá je povinná ak psa drží nepretržite viac 

ako 90 dní na území obce psa prihlásiť do evidencie psov vedenej na obecnom úrade, 

kde mu bude pridelené evidenčné číslo. Chovateľ psa je povinný prihlásiť psa do 

evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej 

v predchádzajúcej vete. 

 

6. Chovateľom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má 

spôsobilosť na právne úkony. Vlastniť je povolené i viac psov za predpokladu ich 

riadnej evidencie a platenia dane za psa. Chovatelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť 



na chov, výcvik a obchodovanie so spoločenskými zvieratami a sú v evidencii orgánu 

ochrany zvierat musia dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu osôb a ich majetku.  

 

 

Čl. II. 

Podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov 

 

1. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných 

priestranstvách v zastavanom území obce (v intraviláne obce). 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

4. Voľne pohybujúci sa pes bude odchytený osobou, ktorá je schválená na odchyt 

zvierat, a náklady s tým spojené bude hradiť majiteľ psa. 

 

5. 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 3 tohto článku VZN.  

 

6. Pes môže byť ponechaný na verejnom priestranstve bez dohľadu len na krátku dobu 

(napr. počas nákupu) a tak, že je pes uviazaný k predmetu pevne spojeného s 

pozemkom (napr. zábradlie, stromy a pod.) a s náhubkom. Nebezpečný pes nemôže 

byť ponechaný na verejnom priestranstve bez dohľadu. 

 

7. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže 

len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Nebezpečný pes musí mať na 

verejnom priestranstve nasadený náhubok. 

 

8. Za psa vždy zodpovedá držiteľ  psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom 

vykonáva dohľad. 

 

9. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie 

kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.  

 

10. 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. 



Čl. III. 

Povinnosti chovateľov a držiteľov psa 

 

1. Chovateľ a držiteľ psa je povinný:  

a) prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade  

b) oznámiť obci skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám 

napadnutý alebo vyprovokovaný,  

c) oznámiť obci úhyn psa, alebo stratu psa,  

d) označiť psa evidenčným číslom prideleným na obecnom úrade,  

e) zabezpečiť, aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo s 

vykonaním náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov 

chovných plemien, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku iných 

občanov,  

f) zabezpečiť, aby pes starší ako 3 mesiace bol zavakcinovaný proti besnote 

a opakovane revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny, 

g) zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie psa, ktorý poranil človeka 

a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku, 

h) zabezpečiť, aby pes bol najneskôr do veku 12 týždňov trvalo označený 

transpondérom – začipovaný. Začipovať psa môže len súkromný veterinárny 

lekár.  

 

 

Čl. IV. 

Zákaz vstupu so psom 

 

1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:  

a) detskom ihrisku a pieskovisku,  

b) objektoch verejnej správy a spoločenských miestnostiach (napr. kultúrny dom,  

    hostinec, potraviny, kostol a pod.),  

c) v cintoríne 

 

2. Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto VZN sa nevzťahuje na:  

a) vodiacich psov,  

b) psov používaných pri záchranných prácach,  

c) psov používaných pri plnení úloh civilnej ochrany.  

 

 

Čl. V. 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný 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.  



Čl. VI. 

Kontrola 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Komisia pre verejný poriadok pri OZ, 

poslanci Obecného zastupiteľstva v Kunešove.  

 

 

Čl. VII. 

Priestupky 

 

1. Držiteľ psa sa dopustí priestupku ak: 

a) neprihlási psa do evidencie,  

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. II. ods. 

3. a 7., 

c) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 

zvieratá, 

d) nerešpektuje podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov, 

povinnosti chovateľov a držiteľov psa podľa čl. II. a III., 

e) neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 

f) nerešpektuje prísny zákaz vstupu so psom do zakázaných priestorov. 

 

Za porušenie hore uvedených nariadení písm. a) až d) môže obec podľa § 7 zákona 

č. 282/2002 Z.z. uložiť pokutu do výšky 165 €. Za porušenie nariadení písm. e) až f) 

môže obec uložiť pokutu do výšky 65 €. 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 
1.  Zrušuje sa VZN  č. 2/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kunešov. 

2 . Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kunešove uznesením  

       č. 21/2019 zo dňa 28.08.2019 

 

 

 

 

        

        Peter S l a š ť a n 

            starosta obce 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním  

Toto všeobecne záväzné nariadenie platí od  01.09.2019 


