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Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 

ods. 1, a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov v platnom znení v súlade s  ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov    v y d á v a   pre   územie  obce Dechtice  t o t o    

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NAR IADENIE 

 

č. 5 /2019 

 

o vodení  psov a sume úhrady za  náhradnú evidenčnú známku 

psa  na  území  obce  Dechtice  

 

  

§ 1 

 Základné ustanovenie 

  

Účelom tohto nariadenia je  v súlade s platnou právnou úpravou určiť: podrobnosti vodenia 

psov,  miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, miesta, kde je vstup so psom zakázaný, 

podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a  sumu úhrady za náhradnú evidenčnú 

známku psa. 

 

§ 2 

Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa 

  

Obec na základe § 3 ods. 6  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení  určuje sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 

psa   vo  výške 1,50 EUR.  

§ 3 

 Vodenie psov 

 

Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o vodení psa takto :  



-  za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom 

vykonáva dohľad 

-    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 zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 

spôsobiť 

-    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 údaje o držiteľovi psa) 

-   osoba, ktorá psa vedie alebo  nad ním vykonáva dohľad je povinná na požiadanie polície 

preukázať totožnosť psa známkou 

-    vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno 

len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky 

a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej 

situácii 

 

§ 4 

Zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu so psom 

 

(1) Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje  miesta, kde je voľný pohyb psa 

zakázaný : 

- na verejnom priestranstve a v spoločných priestoroch obytných domov (okrem 

služobného psa počas služobného zákroku) 

- všetky priestranstvá okrem tých kde je viditeľne označené že je voľný pohyb dovolený  

 

(2) Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. b)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje miesta, kde je  vstup so psom 

zakázaný :   

- cintorín 

- detské ihriská 

- pieskoviská 

- športové a zdravotné zariadenia 

- ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou „ vstup so psom 

zakázaný“ 

 

§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

  

Obec v súlade s § 6 ods. 3  zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

takto: 



- ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť ich vložením do najbližšieho kontajnera 

- v priestoroch vymedzenom pre voľný pohyb psov je osoba, ktorá nad psom vykonáva 

dohľad, povinná výkaly bezprostredne odstrániť ich vložením do špeciálneho 

kontajnera určeného na zhromažďovanie psích výkalov. Obec Dechtice  zabezpečí 

priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. 

- Na zabezpečovanie čistoty obce platia ustanovenia VZN č. 4 /2019  pravidlá na 

udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene 

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice  dňa  

.......  

(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce ................ zo dňa  o podmienkach držania psov  vrátane všetkých jeho 

zmien a doplnkov. 

(3) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo ................ formou  všeobecne záväzného nariadenia. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  .......................................... 

. 

  

 V ..................  dňa  .................................. 

  

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

PhDr. Karol Zachar 

starosta obce 


