
Obecné zastupiteľstvo v  Lúčke na základe § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien   v y d a l o  toto       
              
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

O CHOVE A DRŽANÍ PSOV NA ÚZEMI OBCE 

č. 1/2009 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Článok 1 
 

Na území obce Lúčka možno držať a chovať psov pri dodržaní platných zdravotných, 
veterinárnych a stavebných predpisov, len ak sa zachovávajú podmienky stanovené týmto 
nariadením. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 
 

1. Chovateľ psa - je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá trvalo, alebo prechodne 
psa chová, drží, vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. 

2. Držiteľ psa - je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chová psa 

3. Majite ľ psa – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa 

4. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru , alebo 
zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez 
vodítka mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku 
ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

 

Článok 3 

Kategorizácia psov 
 

1. Nebezpečný pes - 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. 

2. Túlavý pes - je každý pes mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov bez dohľadu 
držiteľa alebo chovateľa psa. 

3.Zvláštny pes – je pes používaný: súkromnými bezpečnostnými službami, používaný 
horskou službou, používaný pri záchranných lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení 
úloh civilnej ochrany, poľovnícky, ovčiarsky, vodiaci, používaný počas výcviku alebo súťaže 
podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku. 

4. Týranie psa – stav, ktorý spôsobuje psovi utrpenie. 

 

 

 



Článok 4 
Podmienky chovu a držania psov 

 

1. Chov a držanie psov je zakázané: 

1. na miestach, kde to zakážu orgány verejnej správy, 

2. na miestach vyznačených "Zákaz vstupu pre psov", 

3. na miestach krátkodobého každodenného oddychu obyvateľov, detských 
pieskoviskách, priestoroch vymedzených pre hry detí, v priestoroch ihriska, 

4. zakázaný je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách  

2. Voľný pohyb psov je povolený na miestach, kde to umožňujú veterinárne a hygienické 

predpisy a kde to nezakazuje toto nariadenie. 

3. Objekty pre psov musia spĺňať platné veterinárno-hygienické predpisy. 

 

                                                                  Článok 6 

Povinnosti držiteľa /chovateľa/  psov 
 

1. zaevidovať psa, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní v katastrálnom území obce 
Lúčka, 

2. písomne prihlásiť psa do evidencie na Obecný úrad Lúčka v lehote do 30 dní, 

3. každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Lúčka, 

4. zaplatiť poplatok za psa  staršieho ako 6 mesiacov na Obecnom úrade v Lúčke 

5. mimo svojho domu, bytu a oploteného pozemku 

- mať psa na vodítku, 

- dať psovi ochranný náhubok zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich 

občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľu - Pozor pes!, 

6.  zrušenie chovu psa odhlásiť psa a uviesť jeho novú adresu, prípadne uviesť spôsob 
útraty psa 

 

V záujme dodržania hygieny a čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého 
spolunažívania je chovateľ /držiteľ/ povinný: 

� držať psa v čistote 

� dbať na to, aby pes neznečisťoval okolie /verejné priestranstva, detské 
pieskoviská, detské a športové ihriská/ a nepoškodzoval trávniky, parky 

� ak pes znečistí verejné  priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť 

� dať psa každoročne zaočkovať proti besnote, 

� dať psa, ktorý poranil človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, 
dodržiavať nariadenia veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie 
o zdravotnej prehliadke zvieraťa do 48 hodín 

� dbať na to, aby pes bezdôvodne nerušil a neobťažoval spoluobčanov 

� každý úhyn psa nahlásiť na Obecný úrad Lúčka 



� úhyn náhodne nájdeného psa nahlásiť na Obecný úrad v Lúčke, ktorý zabezpečí 
odstránenie uhynutého psa, prípadne aj jeho laboratórne vyšetrenie. Nie je 
dovolené dávať uhynutých psov do smetných košov a kontajnerov 

� zabezpečiť, aby pes nepôsobil rušivo na svoje okolie /ruch, špina, zápach/ 

� nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, 
nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť 
občanov a nesmie poškodzovať majetok 

� preukázať svoju totožnosť v prípade požiadavky kontrolného orgánu v súvislosti 
s kontrolou chovaného psa, predložiť očkovací preukaz a doklad o zaplatení dane 
za psa. 

� hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt choroby uvedenej v 
zák. č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov 

� dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie 
šírenia nákaz ochorení psov a chorôb prenosných zo psa na človeka a naopak. 

 

Je zakázané: 

� ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody. Majiteľ psa nesmie 
opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho 

� chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým alebo etnologickým 
potrebám najmä v pivnici, na povale, balkóne, garáži. 

� vodiť psa na miesta, na ktorom je vstup so psom zakázaný, okrem psa počas 
služobného zákroku a vodiaceho psa. 

� nechať psa voľne sa pohybovať na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný 
pohyb psov zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku 

� uviazať psa ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve /napr. pred 
obchodom/ 

� podnecovať psa k agresivite proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem 
služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku 

� používať psa na psie zápasy ani na prípravu na ne 

� biť psa palicou 

� likvidovať psa ubitím, obesením, škrtením, upálením a podobným nehumánnym 
spôsobom 

� cvičiť psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, nesmie sa pes 
nútiť na výkony presahujúce jeho schopnosti alebo je silu 

� nechať psa hladovať ak to nie je v záujme jeho zdravia 

 

 Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným a držaným psom a je povinný 
nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov. 

Chovateľ nesmie prenechať chov a držanie psa osobe, ktorá nie je na to telesne alebo duševne 
spôsobilá. 

Chovateľ alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a 
neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania. 

 

 

 



Článok 8 
Vodenie psa 

 

1.Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je 
fyzický a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať 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. Na verejných priestranstvách v intraviláne obce je povinný držiteľ psa vodiť psa na 
vodítku. 

3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.  

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

vykonáva  dohľad. 

5. 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 pohryzol 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 krajnej núdzi, oznámiť na obecnom úrade v Lúčke. 

 
 

Článok 9  
Poplatky za chov a držanie psov 

1. Chovateľ /držiteľ/  je povinný platiť poplatky ak sú určené samostatnými právnymi predpismi. 
2. Výšku poplatku za psa a spôsob platenia dane za psa upravuje VZN  obce o miestnych daniach. 

 

Článok 10 
Manipulácia a odchyt psov 

Výskyt túlavých psov a voľne pohybujúcich psov a stratu psa je potrebné nahlásiť  ihneď 
na Obecnom úrade v Lúčke,  č.t.053/4541 361. 
Voľne pohybujúci pes t.j./bez dozoru spôsobilej osoby/ bude odchytený v zmysle zákona  
č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 

Voľne pohybujúce psy odchytávajú organizácie s príslušným oprávnením. 

Ak sa do 48 hodín od odchytu neprihlási majiteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa 
považuje za psa bez majiteľa. Takýto pes bude veterinárne vyšetrený a podľa okolností 
a dostupných možností odpredaný, darovaný, prípadne utratený. 

Náklady za odchyt  platí majiteľ /chovateľ/ psa Obecnému úradu v Lúčke. V prípade, že sa 
majiteľ psa nedá určiť, náklady za odchyt a veterinárne vyšetrenie znáša Obecný úrad 
v Lúčke. 

Poplatok za odchyt psa je 30€. 

 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 11 
Sankcie 

 

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

 

Za priestupky obec uloží pokutu do 100€. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce. 

 

2. 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 zák. 
č. 282/2002 Z. z., 

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) nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa. 

 

Za tieto priestupky uloží obec pokutu do 500€. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce. 

 

3. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť 
pokutu do výšky dvojnásobku pokút . 

 

 

Článok 12 
Kontrolné orgány 

 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

1. Starosta obce Lúčka 

2. Poslanci obecného zastupiteľstva v Lúčke 

 

 
 
 



Článok 13 
Účinnosť 

 

1.  VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lúčka na svojom  rokovaní 
dňa 19.07.2009 uznesením č. 07/2009. 

2.  VZN nadobúda účinnosť dňom 05.08.2009. 

 

 

 
 
V Lúčke dňa 05.08.20029.2009. 
 
 

                                                                                                             Ľuboš  T a t r a n s k ý   v. r. 
                                                                                                                   starosta obce Lúčka 
 
 

 
 
návrh vyvesený: 22.06.2009 
návrh zvesený:   19.07.2009 
 
VZN po schválení vyvesené: 20.07.2009 
VZN po schválení zvesené: 05.08.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


