
                  Vysvetlivka k Všeobecne záväznému nariadeniu obce  

                o podmienkach držania psov na území obce Žihárec  
 

1./ Základné pojmy ( zákon č. 282/2010 Z. z. v platnom znení ) 

 zvláštny pes – používaný súkromnými bezpečnostnými službami, horskou službou, pri 

záchranných prácach CO, poľovný, ovčiarsky, so špeciálnym výcvikom, používaný 

počas výcviku alebo súťaže.  

 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  

 voľný pohyb psa – pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia 

na chov ( výnimku tvorí pohyb zvláštneho psa ak je na základe výcviku ovládaný 

osobou, ktorá ho vedie ).  

 evidencia psa – každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej 

republiky podlieha evidencií psov.   

 vodenie psa – mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, 

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

pričom je povinná predchádzať tomu aby pes útočil. Vodiť nebezpečného psa môže 

len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a nebezpečný pes musí mať 

nasadený náhubok.  

 zodpovednosť – za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad 

psom vykonáva dohľad. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len 

na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť 

primerané psovi a situácií tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.  

 

2./ Povinnosti držiteľa psa ( zákon č. 282/2010 Z. z. v platnom znení ) 

 je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa 

lehoty 90 dní v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza 

 je povinný oznámiť svoje meno a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol 

a túto skutočnosť oznámiť aj obci   

 každú zmenu skutočnosti a údajov je povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo 

údaje  oznámiť obci  

 odcudzenie, zničenie alebo stratu známky psa je povinný do 14 odvtedy, čo 

odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil oznámiť obci.  

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

bezprostredne odstrániť  

 

3./ Povinnosti obce ( zákon č. 282/2010 Z. z. v platnom znení ) 

 evidenciu psov vedie obce a do evidencie sa zapisuje najmä: evidenčné číslo psa, údaj 

o čipovaní ak ho pes má, meno a adresu trvalého pobytu držiteľa psa, umiestnenie 

chovného priestoru alebo zariadenia na chov, skutočnosť, že pes pohryzol človeka bez 

toho, aby sám bol napadnutý, úhyn psa a stratu psa  

 vydá držiteľovi psa neprenosnú evidenčnú známku psa, kde je uvedené evidenčné 

číslo psa a názov obce kde je pes evidovaný 

 za úhradu ( 3.50 € ) vydá náhradnú evidenčnú známku psa  

 na miestach kde je voľný pohyb psov povolený umiestni označené kontajnery vhodné 

na zhromažďovanie výkalov  

 prejednáva priestupky podľa tohto zákona  

 



4./ Priestupky ( zákon č. 282/2010 Z. z. v platnom znení ) 

Priestupku sa dopustí držiteľ psa alebo ten, kto vedie psa ak:  

 neoznámi obci každú zmenu skutočnosti a údajov do 30 dní od ich zmeny  

 neprihlási psa do evidencie  

 umožní aby psa viedla osoba ktorá nespĺňa podmienky zákona a VZN  

 neohlási že pes pohryzol človeka  

 neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky psa  

 nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených 

 neohlási svoje meno a adresu osobe, ktorú pes pohryzol  

 nezabráni útoku psa na človeka bez toho aby bol sám napadnutý  

 nepreukáže známkou totožnosť psa  

 nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa  

 neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo  

 priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a  v blokovom konaní orgán 

Policajného zboru  

 za priestupky možno uložiť pokutu do výšky 65,- EUR a do výšky 165, EUR  

 

5./ Zákaz vstupu so psom na území obce Žihárec (  článok IV. ods. 2 VZN ) 

 areál základnej a materskej školy 

 detské ihriská, športoviská, areál amfiteátra  

 obecný cintorín  

 všetky verejnosti prístupné budovy ( úrady, obchody, kostoly, KIC, kultúrny dom, 

zariadenia verejného a spoločenského stravovania, okrem zariadení, kde je to 

povolené a viditeľne označené )  

 na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na sprevádzanie psom 

so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom vymedzenej vo VZN  

 

6./ Zákaz voľného pohybu psov na území obce Žihárec ( článok IV. ods. 1 VZN ) 

 verejné priestranstvá pri obecných nájomných bytoch  

 hlavné námestie obce  

 

7./ Daň za psa ( zákon č. 582/2004 Z. z ) 

 predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo 

právnickou osobou  

 daňovníkom je vlastník alebo držiteľ psa  

 základom je počet psov  a daňová povinnosť vzniká dňom kalendárneho mesiaca po 

mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom pes prestal byť predmetom dane 

 sadzba dane je určená vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach za 

jedného psa a kalendárny rok  

 predmetom dane nie je pes: chovaný na vedecké a výskumné účely, umiestnený 

v útulku zvierat a so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ 

preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím  

 všetky ostatné informácie sú uvedené vo VZN o miestnych poplatkoch – daň za psa   

 

Táto vysvetlivka má charakter informácie o základných podmienkach, právach 

a povinnostiach majiteľ a držiteľa psa podľa príslušných zákonov a všeobecne záväzných 

nariadení obce.   


