
Obec Streda nad Bodrogom

podľa  §  6  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších 
predpisov  a  v  súlade  s  §  5,  §  6 a  §  7  zákona  č.  282/2002  Z.z.,  ktorým sa  upravujú 
niektoré podmienky držania psov, vydáva 

v š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

„Podmienky držania psov na území obce Streda nad Bodrogom“.

Článok 1
Predmet úpravy

1.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  VZN)  upravuje  práva  a  povinnosti 
právnických a fyzických osôb pri  držaní psov v obci  Streda  nad Bodrogom, určuje zásady 
vodenia psov, určuje miesta, kde je voľný pohyb psov a vstup so psom zakázaný, určuje zásady 
evidencie  psov,  postup  pri  znečistení  verejných  priestranstiev  a  sankcie  za  porušovanie 
ustanovení tohto VZN.
2. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov.
3.  Týmto VZN nie  sú  dotknuté  ustanovenia  Občianskeho  zákonníka  a  Trestného  zákona a 
osobitných predpisov.

Článok 2
Základné ustanovenia 

1. Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Streda nad Bodrogom.
2. Na území obce Streda nad Bodrogom je možné chovať a držať psov s podmienkou, že budú 
dodržiavané platné zdravotné, stavebné a veterinárne predpisy (hlavne § 21 zákona 488/2002 
Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.)
3.  Vlastník  alebo  držiteľ  psa  je  povinný  zabezpečiť  opatrenia  na  zabránenie  jeho  úteku  a 
neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.  

Článok 3
Vymedzenie základných pojmov 

1. Pre účely tohto VZN:
- služobný pes – je pes používaný podľa osobitných predpisov, napr. v policajnom zbore, 

zbore väzenskej a justičnej polície,  vo vojenskej polícii,  v obecnej polícii  a v colnej 
správe,

- zvláštny  pes –  je  pes  používaný  súkromnými  bezpečnostnými  službami  podľa 
osobitného zákona, používaný horskou službou, používaný pri záchranných prácach pri 
plnení úloh civilnej ochrany, poľovný pes, ovčiarsky pes, vodiaci pes, pes používaný 
počas  výcviku  alebo  súťaže  konanej  podľa  medzinárodného  alebo  národného 
skúšobného poriadku,

- 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  krajnej 
núdzi,



- voľný pohyb 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  zariadenia  na  chov,  ak  je  na  základe  výcviku  ovládaný 
osobou, ktorá ho vedie,

- verejné priestranstvá – sú všetky miesta a priestory, ktoré slúžia verejnému užívaniu a 
sú verejne prístupné. Sú to najmä priestory pri základných školách, pri materskej škole,  
športový areál,  chodníky,  komunikácie,  námestia,  parkoviská,  parky,  cintoríny a  iné 
priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve obce.    

Článok 4
Evidencia psov

1.  Každý  pes  držaný  nepretržite  viac  ako  90  dní  na  území  Slovenskej  republiky  podlieha 
evidencii psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 
do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v  
danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie referát výberu daní na Obecnom úrade v Strede nad Bodrogom.
3. Do evidencie sa zapisujú najmä:

a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území 

obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný do 30 
dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť na Obecnom úrade v Strede nad Bodrogom.
5.  Obec  vydá  držiteľovi  psa  zapísaného  do  evidencie  evidenčnú  známku  psa  (ďalej  len 
známka).  Na  známke  je  uvedené  evidenčné  číslo  psa  a  názov  obce.  Známkou  držiteľ  psa 
preukazuje totožnosť psa. 
6. Prvá známka sa vydáva bezplatne pri zaplatení dane za psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 
povinný do 14 dní odvtedy, čo uvedenú skutočnosť zistil, oznámiť na Obecný úrad v Strede nad 
Bodrogom, kde mu bude za úhradu 3,50 eur vydaná nová známka.

Článok 5
Vodenie psa

1.  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 
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. Pri vodení psa v intraviláne obce musí mať každý pes nasadený náhubok.
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 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  krajnej  núdzi,  oznámiť  na  Obecný  úrad  v  Strede  nad 
Bodrogom.
6.  Držiteľ  psa  alebo  ten,  kto  psa  vedie  je  povinný na  požiadanie  preukázať  evidenciu  psa 
evidenčnou známkou starostovi obce,  poslancom obecného zastupiteľstva alebo poverenému 
zamestnancovi obecného úradu.
7. Vstup so psom je v obci zakázaný:

a) do priestoru športového areálu, na školský dvor základných škôl a materskej školy, na 
detské ihriská, pieskoviská, cintoríny, trhové miesta, do kostolov,

b) do  úradných  budov,  do  školských,  kultúrnych,  sociálnych,  zdravotníckych  a 
stravovacích  zariadení, obchodov, zariadení na poskytovanie služieb, pokiaľ vlastník 
alebo užívateľ nerozhodol inak.

8.  Miesta  uvedené  v  ods.  7  písm.  a)  a  b)  tohto  článku  musia  byť  viditeľne  označené 
piktogramom alebo nápisom „Zákaz vstupu so psom“. Toto označenie zabezpečí vlastník alebo 
užívateľ zariadenia.
9. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku a vodiaceho psa.
10.  Voľný pohyb psov (aj  s  náhubkom)  je  zakázaný v  celom intraviláne  obce  Streda  nad 
Bodrogom.
11. Zákaz voľného pohybu psov v intraviláne sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku. 

Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1.  Ak  pes  znečistí  verejné  priestranstvo  výkalmi,  je  ten,  kto  psa  vedie,  povinný  výkaly 
bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zberných nádob na zmiešaný komunálny odpad.

Článok 7
Odchyt túlavých psov

1. Odchyt túlavých psov v obci zabezpečí obecný úrad podľa potreby cestou zmluvnej firmy na 
odchyt túlavých psov.
2. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti so zmluvnou firmou v súlade s 
platnými právnymi predpismi.

Článok 8
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi na obecný úrad každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, 
do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v Článku 5 ods. 1, 2 a 3,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa v priestoroch, kde je to zakázané



2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a)  neohlási  svoje  meno,  priezvisko  a  adresu  trvalého  pobytu  a  meno,  priezvisko  a  adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania 
psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa odseku 1 a 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,- eur a za  
priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65,- eur.
4. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec, na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný 
predpis o priestupkoch.
5. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 31.03.2011 uznesením č. 31/2011.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.04.2011

V Strede nad Bodrogom dňa 4.4.2011

                                                                                                      .............................................
                                                                                                            Ing. František Gecse
                                                                                                                   starosta obce 


