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Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkých Dvorníkoch  na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v súlade 

s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g citovaného zákona s ustanoveniami § 3, § 4, § 5 a § 6 zákona 

NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov /ďalej len zákona o držaní psov/ vydáva všeobecné záväzné nariadenie 

obce o podmienkach držania psov na území obce Veľké Dvorníky (ďalej len „VZN“)   

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie  ustanovuje  práva a povinnosti právnických 

a fyzických osôb pri držaní psov na území obce Veľké Dvorníky, vedenie evidencie 

psov, určuje zásady vodenia psov postup pri znečistení verejných priestranstiev 

a riešenie priestupkov. 

2. Všeobecné záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov držaných 

a používaných podľa osobitných predpisov 

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

zákona a osobitných predpisov. 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie : 

a. Služobný pes – pes používaný podľa osobitných predpisov v zmysle zákona  

    o držaní psov 

b. Nebezpečný pes – pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol  

    sám napadnutý alebo  vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo  

     v krajnej núdzi 

c. Voľný pohyb psa – je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo  

     zariadenia nachov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa  

     bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia nachov, ak je na  

     základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

 



    

     Vôdzka – je také upevnenie psa k obojku alebo prsnému prístroju, ktorým ten,  

      kto psa vedie, ho bezpečne ovláda, alebo je spôsobilé psa spoľahlivo  

      zabezpečiť na určenom mieste aj v prípade krátkodobého opustenia čí  

      ponechania bez kontroly a dozoru na verejne prístupnom priestranstve,  

      pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácií, tak, aby bolo   

      možné psa ovládať v každej situácii 

d. Verejné priestranstvá – všetky miesta, priestory a plchy, ktoré slúžia verejnému  

     užívaniu a sú verejne prístupné, najmä: komunikácie, chodníky, parkoviská,  

     poľné cesty, lúky, park okolo jazera, Alžbetínske námestie, cintorín, futbalové  

     ihrisko a školské objekty. 

§ 3 

Evidencia psov 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Veľké Dvorníky 

podlieha evidencii psov, ktorá sa  vedie na obecnom úrade. 

2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa 90 dňovej lehoty na obecnom úrade. Do evidencie sa zapisuje : 

a. meno, priezvisko/názov  držiteľa psa 

b. adresa trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu/ sídlo, poštová  adresa 

držiteľa psa  

c. mesiac a rok odkedy sa pes drží 

d. dátum narodenia psa, meno psa, ak ho má pes 

e. plemeno psa, pohlavie psa, farba psa 

f. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má 

g. 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 

h. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 

i. úhyn psa, strata psa 

 

 



 

3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré zapisujú do evidencie, je držiteľ psa 

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

Držiteľ psa je povinný oznámiť aj stratu alebo úhyn psa. Úhyn psa preukáže 

potvrdením veterinárneho lekára. 

4. Obecný úrad vydáva držiteľovi evidenčnú známku. Na známke sú uvedené 

evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes vidovaná a údaj o tom, či je pes 

nebezpečným psom,. 

5. Držiteľ je povinný na výzvu kontrolných orgánov preukázať známkou totožnosť 

psa, inak sa dopustí priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupok. 

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzovanie, zničenie alebo stratu známky 

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

zistil, oznámiť obecnému úradu inak sa dopustí priestupku podľa všeobecného 

predpisu o priestupkoch. Obecný úrad vydáva držiteľovi psa prvú známku 

bezodplatne. Náhradnú známku za odcudzenú, zničenú alebo stratenú známku 

vydáva za úhradu 3,50 €.  

7. Držiteľ je povinný zabezpečiť identifikáciu, t.j. nezameniteľne označiť 

transpondérom –mikročipom, psa, ktorého prihlásil do evidencie  podľa tohto 

nariadenia. Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom 

pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku 

8. Čipovanie nezbavuje držiteľa psa povinnosti označiť psa aj známkou  

9. Každé pohryznutie alebo poranenie človeka psom je držiteľ psa povinný do 30 dní 

oznámiť obecnému úradu 

10. Držiteľ psa je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorú pes 

pohrýzol, svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a číslo telefónu, na 

ktorom je zastihnuteľný, držiteľ psa je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, 

aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka psa a číslo telefónu, na 

ktorom je vlastník psa zastihnuteľný, inak sa dopustí priestupku podľa 

všeobecného predpisu o priestupkoch. 

 

 

 

 

 



 

§ 4 

Voľný pochyb psov a obmedzenia vstupu psov 

1. Na verejných priestranstvách v obci, musí byť každý pes vedený na vôdzke 

a každý nebezpečný pes musí mať nasadený aj náhubok. 

2. Vstup so psom v obci je zakázaný : 

 - do areálu športového ihriska, na detské ihriská, do areálu cintorínov,  areálu      

školských a predškolských    

    - do úradov a kultúrnych zariadení, do obchodov, a do zariadení pre poskytnutie 

služieb  pokiaľ ich vlastník alebo prevádzkovateľ nerozhodol inak  

3. Pohyb psov na pozemkoch tretích osôb je možný iba sú súhlasom vlastníka, 

správcu alebo užívateľa tohto pozemku 

4. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov pre nevidiacich a  

služobných psov 

5. Nerešpektovanie zákazu vstupu  so psom alebo zákazu voľného pohybu psa sa 

považuje  za priestupok podľa všeobecného predpisu o priestupkoch 

§ 5 

Vodenie psa 

1. Vlastník psa a držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby psa viedla na mieste 

verejnosti prístupom mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov len 

osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii. 

Vlastník psa a držiteľ psa je povinný predchádzať a zabraňovať tomu, aby pes 

útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať 

vzniku škôd na zdraví, majetku a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 

spôsobiť, inak sa dopustí priestupku podľa všeobecného predpisu o priestupkoch. 

Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov o nutnej obrane a krajnej 

núdzi. 

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. Psa možno vodiť na verejné priestranstvo, len na vôdzke uviazanej na obojku 

alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi 

a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

4. Za psa na účely tohto nariadenia zodpovedá vlastník psa a ten držiteľ psa, ktorý 

v rozhodnom čase psa vedie lebo v rozhodnom čase nad psom vykonáva dohľad. 

Trestnospráva a občianskoprávna zodpovednosť z psa sa spravuje osobitnými 

zákonmi. 

5. Držiteľ psa je povinný  pri chove, držaní a vodení psa dodržiavať verejný 

poriadok a pravidlá občianskeho spolunažívania, počínať si tak, aby nebolo 

poškodzované životné prostredie  narušované medziľudské vzťahy, nad mieru 

primeranú pomerom neobťažovali susedov hlukom a pachom  

 

 

6. Chovatelia psov sú povinní riadiť sa ustanoveniami platných osobitných predpisov 

o veterinárnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí a vytváraní zdravých životných 

podmienok a plniť opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú príslušné 

orgány. 

 

6 

Odchyt psov 

1. Odchyt psov voľne sa pohybujúcich na verejných priestranstvách v obci  môže 

vykonať Občianske združenie Dogazyl, so sídlom : Nám. Priateľstva 2164/3, 

Dunajská Streda 

§ 7 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1. Osoba, ktorá psa vedie na mieste verejnosti prístupom mimo chovného priestoru 

alebo zariadenia na chov, je povinný mať u seba dostatočné množstvo vhodných 

pomôcok alebo vrecúšok na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil 

verejné priestranstvo 

 

 



 

2. Osoba, ktorá psa vedie, je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť 

výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Vrecúško s výkalmi je povinný 

pred uložením  uzatvoriť tak, aby sa výkaly z vrecúška neuvoľnili ani počas 

vyprázdnenia nádoby na odpad počas zberu a odvozu  

3. Držiteľ psa je povinný pri chove dbať na to, aby nebolo poškodené životné 

prostredie a narušované medziľudské vzťahy, nad mieru pomerom neobťažovali 

susedov hlukom a pachom 

4. Chovatelia psov sú povinní riadiť sa  ustanoveniami platných osobných predpisov 

o veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí a vytváraní zdravých 

životných podmienok  a plniť opatrenia, ktoré podľa predpisov vydávajú príslušné 

orgány 

5. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa, jeho 

neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonáva 

obec prostredníctvom starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva 

a poverených zamestnancov obce. 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného 

zastupiteľstva  dňa 09.12.2020  č. úzn. 5/2020 –Pl B/6 s účinnosťou 

01.01.2021. 

 

                                                    PhDr. Ján Ürögi 

                                                   starosta obce Veľké Dvorníky 

                                                


