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uznesením  č.120/2019      



 
Obecné zastupiteľstvo v Nacinej Vsi na základe § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení a na základe § 8 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na tomto  Všeobecne záväznom nariadení 

o podmienkach držania psov  na území Obce Nacina Ves  číslo  3/2019. 

 

 

      § 1 

     Úvodné   ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadenie) sa ustanovujú 

podmienky držania psov na území Obce Nacina Ves. 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov (zákon o Policajnom zbore, o Vojenskej polícii, o poľnej stráži). 

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného 

zákona a osobitných predpisov (zákon o ochrane zvierat). 

 

 

§ 2 

  

     Vymedzenie pojmov 

 

 Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

 

1. zvláštnym psom je pes 
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 

b) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení 

úloh civilnej ochrany 

c) poľovný, 

d) ovčiarsky, 

e) vodiaci, 

 

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 zriadenia na chov, ak je na základe výcviku 

ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

 

          § 3 

Evidencia  psov 

 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní podlieha evidencii psov (ďalej len  

evidencia). 

2. Evidenciu psov na území Obce Nacina Ves vedie obecný úrad. 

3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na obecnom úrade v lehote  

do  30 dní  od uplynutia posledného dňa lehoty  uvedenej v ods. 1.  
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4. Do evidencie sa zapisuje najmä: 

a) evidenčné číslo psa, 

b) údaj o čipovaní 

c) ulica a číslo domu, kde je pes chovaný, 

d) vek psa 

e) plemeno psa, 

f) miesto držania psa (byt, rodinný dom, objekt na podnikanie, iná stavba) 

g) účel držania psa (služobný, domáci, zvláštny) 

h) dátum vzniku daňovej povinnosti 

i) dátum zániku daňovej povinnosti 

 

5. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa 

povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obecnému úradu. 

6. Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku (ďalej 

len známka). Na známke je uvedené evidenčné číslo psa, názov obce. Známkou 

držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Držiteľ psa za evidenčné číslo známky uhradí 

OcÚ poplatok  vo výške 0,50 €. 

7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je 

držiteľ psa povinný oznámiť obecnému úradu do 14 dní od vtedy, čo odcudzenie, 

zničenie alebo stratu známky zistil. Obecný úrad je povinný držiteľovi psa vydať 

náhradnú známku za úhradu vo výške 1,- €. 

      

§ 4 

            Vodenie psa 

 

 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, 

ktorá je  fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácií, 

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. 

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 obecnému úradu, kde je pes evidovaný. 
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§ 5 

          Vymedzenie miest 

1. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách. Pes sa môže 

zdržiavať na verejných priestranstvách len v doprovode držiteľa psa alebo inej osoby a 

na vodítku.  

2. Vstup so psom je zakázaný do všetkých obecných budov a objektov. Do ostatných 

budov a objektov je vstup so psom povolený len so súhlasom vlastníka, užívateľa 

alebo nájomcu budovy a objektu. 

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

bezprostredne odstrániť. 

 

§  6 

             Miestny poplatok za psa 

 

 Za psa sa platí miestny poplatok. Výšku, priznanie a podmienky platenia miestneho 

poplatku ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch. 

 

      § 7 

          Priestupky  
 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak: 

a) neprihlási psa do evidencie, 

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §4 ods. 1 

a 2, 

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) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky. 

 

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

zvieratá, 

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) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. 

 

3. Za priestupok podľa: 

a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 20,- € 

b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu až do 150,- €. 

 

4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 

dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

 

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho  

konania. 
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6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

(Správny poriadok). 

      

       7. Výnos z pokút je príjmom obce. 

 

 8.  Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu  

Uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3. 

 

      

          § 8 

    Záverečné  ustanovenia 

 

1. Držiteľ psa, ktorému vznikla povinnosť podľa § 3 ods. 3 tohto  nariadenia, splní si túto 

povinnosť 

2. Každý držiteľ psa je povinný zúčastňovať sa s ním pravidelne ročne veterinárnych 

preočkovaní proti besnote u príslušného veterinárneho lekára. 

3. Podľa rozhodnutia starostu obce v prípade epidemiologickej situácie alebo podľa 

potreby, je možné nariadiť odchyt túlavých psov, ktorí nie sú opatrení známkou. 

4. Majiteľ psa je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. 

Poškodený má právo na úhradu spôsobenej škody, ktorú je majiteľ psa povinný 

uhradiť. 

5. Obecný úrad môže každoročne pozvať asanačný ústav ku kontumácii psov, za ktorých 

nebol zaplatený poplatok a to po 30-tich dňoch odo dňa splatnosti. Náhrada za 

kontumáciu sa bude vymáhať do výšky nákladov. 

6. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a) orgány obce 

b) obecný úrad 

c) Daňové riaditeľstvo SR vo veciach miestneho poplatku. 

 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

dňa  12.12.2019 uznesením č. 120/2019. 

Účinnosť nadobúda dňa 01.01.2020 

 

Nadobudnutím platnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší nariadenie 

obecného úradu č.4 z roku 2006 

 

 

V Nacinej Vsi dňa 12.12.2019 

 

 

 

 

 

        Anton Šandor 

        starosta obce 


