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VZN 

Obec Soľ v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o držaní psov“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 o veterinárnej 

starostlivosti sa na svojom zasadnutí konanom dňa 01.03.2019 uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (VZN):  

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE 

č. 42/2019 

o  podmienkach držania  psov  
 

 

 

Článok I 

 Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na 

území obce Soľ (ďalej len „obec“): 

a) stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej zničenia, 

straty alebo odcudzenia, 

b) úprava podrobností o vodení psov, 

c) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, 

d) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. 

 

2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo 

na osobu, ktorá psa vedie. 

 

3. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta a pozemky, ktoré 

sa nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe mesta a ktoré slúžia na 

verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné. 

 

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov.  

 

Článok II 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

 

a) Zvláštnym psom je pes: 

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona; 

2. používaný horskou službou; 

3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany;  

4. poľovný;  

5. ovčiarsky; 



 

6. so špeciálnym výcvikom  - je to vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny 

výcvik psa preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so 

špeciálnym výcvikom, známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o 

odbornej spôsobilosti osoby podľa odseku 6.d.. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom, 

známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odborne 

spôsobilá osoba podľa odseku 6.d.. V preukaze psa so špeciálnym výcvikom je uvedené 

meno, priezvisko, trvalé bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, 

identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ktorá psa vycvičila, činnosti, na ktoré bol 

vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes vycvičený, dátum o vykonanej skúške psa, 

meno priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, meno 

psa, jeho identifikačné číslo zhodné s číslom vyrazeným na známke, plemeno a farba psa a 

vek psa. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu 

výcviku v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku „assistance dog, guide dog, hearing dog“, 

identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v preukaze psa so špeciálnym výcvikom. 

6.a. Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá 

má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných 

činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí 

prekážok v priestore; 

6.b. Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných 

činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, 

otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva; 

6.c. Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má 

sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, 

ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, 

upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého; 

6.d. Odborne spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej 

predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej 

organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou 

organizáciou združujúcou výcvikové školy. Podmienka členstva v medzinárodnej organizácii 

združujúcej výcvikové školy sa považuje za splnenú aj vtedy, keď osoba, ktorej predmetom 

činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom, podala prihlášku za člena takejto 

organizácie, a to najdlhšie päť rokov od podania tejto prihlášky; 

 

7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 

skúšobného poriadku. 

b) Nebezpečným psom 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. 

c) Chovný priestor alebo zariadenia na chov, je miesto, v ktorom sa pes na území obce 

zdržiava, nemusí sa zhodovať s miestom trvalého pobytu držiteľa psa. 

 

d) Voľným pohybom 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. 

 



 

e) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný 

verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné 

užívanie. 

 

f) Známkou sa na účely tohto nariadenie rozumie kovový štítok, spravidla kruhového tvaru, 

na ktorom je vyznačené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, 

či je pes nebezpečným psom. 

 

Článok III  

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 nachádza. 

 

2. Evidenciu vedie obec. Do „Evidenčného listu psa“ sa zapisuje najmä: evidenčné číslo psa; 

tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má;  meno, priezvisko a adresa trvalého 

pobytu držiteľa psa; 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; skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi; úhyn psa, strata psa.  

 

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

do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údajov oznámiť na Obecnom úrade, oddelení daní 

a poplatkov,  alebo tam, kde má byť pes evidovaný.  

 

4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 

„známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je pes 

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.  

5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť 

na obecnom úrade v Soli. Obec Soľ držiteľovi psa za úhradu vo výške 3,50,-€ vydá náhradnú 

známku. 

 

Článok IV 

Trvalé označenie psa 

 

1. Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej 

republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred 

prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje 

psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. 

2. Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje 

náklady trvalé označenie psa. 

3. Ak bola vlastníkovi psa uložená pokuta, uhradením pokuty prechádza povinnosť 

zabezpečiť trvalé označenie psa na obec. 

4. Obec oznamuje vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé 

označenie psa.  



 

5. Pokutu za nesplnenie povinnosti trvale označiť psa je možné uložiť vlastníkovi psa 

narodeného do 31. augusta 2018 až po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia prechodného 

obdobia, ktoré trvá do 31.10.2019. 

6. Súkromný veterinárny lekár je povinný zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat 

údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi do 24 hodín od identifikácie psa alebo od 

oznámenia zmeny údajov, viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu a predložiť ju na 

požiadanie orgánu veterinárnej správy a oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho 

vlastníkovi príslušnej obci. 

7. Príslušníci Policajného zboru, colné orgány a obce sú povinné poskytnúť súčinnosť pri 

opatreniach na obmedzenie uvádzania na trh alebo obchodu so zvieratami a produktmi z nich, 

krmivami, pri zákaze premiestňovania zvierat a osôb v oblasti kontaminovanej pôvodcom 

nákazlivej choroby alebo iným faktorom, ktorý môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre 

zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, pri konaní, ak o to orgán veterinárnej správy, veterinárny 

inšpektor alebo úradný veterinárny lekár požiada. 

Článok V 

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

dohľad. 

 

4. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke. 

 

5. Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad musí dodržiavať 

tieto pravidlá: 

  

a) je povinná na požiadanie starostu obce, pracovníkov obecného úradu, poslancov obecného 

zastupiteľstva, hlavného kontrolóra alebo osoby poverenej obcou, preukázať totožnosť psa 

známkou; 

 

c) v prípade, ak dôjde k zraneniu medzi psami alebo inej osoby, je držiteľ psa (alebo ten, kto 

psa vedie), ktorého pes zranenie spôsobil,  povinný zranenej osobe alebo držiteľovi zraneného 

psa predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne vyšetrenie poranenému psovi, 

oznámiť mu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a túto skutočnosť nahlásiť na 

obecnom úrade; 

 



 

d) pri vedení psa je ten, kto psa vedie, povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť 

svojmu psovi v útoku a nevyzývať psa k útoku na iné zvieratá alebo osoby; 

 

f) ten, kto vedie psa na vôdzke, je povinný mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v 

prípade potreby odvrátil hrozbu vzniku úrazu tretích osôb. Vôdzka musí byť bezpečne 

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

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

 

5. Zakazuje sa ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (napr. 

zábradlie, stromy a pod.) na verejných priestranstvách bez dozoru držiteľa psa alebo toho kto 

psa vedie.  

 

  

Článok VI 

Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov 

 

1. Voľný pohyb psov je zakázaný:  

a) na celom území obce; 

b) v spoločných priestoroch bytových domov.  

 

2. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach: 

a) verejných detských ihriskách a pieskoviskách; 

b) objektoch verejnej správy; 

c) školských, zdravotníckych, sociálnych, kultúrnych a športových zariadeniach (uvedené 

obmedzenie sa nevzťahuje na psov, ktorých priviedli na športovisko za účelom športového 

výkonu v rámci verejného športového podujatia); 

d) cintorínoch a na pietnych miestach. 

 

3. Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto VZN sa nevzťahuje na zvláštnych psov. 

 

4. Miesta podľa bodu 1 tohto VZN musia byť viditeľne označené. Toto označenie zabezpečí 

vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného piktogramu 

alebo textu. 
 

5. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok 

vlastníka, nájomcu alebo iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. 

 

Článok VII 

Odchyt túlavých psov 

 

1. Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do 

karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt 

túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo 

vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat. Ak obec nie je osobou schválenou 

na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou 

schválenou na odchyt túlavých zvierat. 

 

2. Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, 

karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec, 



 

na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených 

túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí. 

 

3. Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci, na ktorej území bolo zviera 

odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých zvierat a 

údaje o odchytených túlavých zvieratách.  

 

Článok VIII 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi,  je ten, kto psa vedie, povinný psie výkaly 

bezodkladne odstrániť s použitím vhodných obalových prostriedkov, napr. plastovým, 

prípadne papierovým vreckom a následne odhodením do zberných nádob určených pre 

zmesový komunálny odpad. 

 

2. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru,  je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku 

(papierové vrecko alebo iné bežne používané vrecko) na odstraňovanie psích výkalov.  

 

 

Článok IX 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak  

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, 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 ustanovené v § 4 ods. 1 a 2;  

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 okrem priestorov na to určených.  

 

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 odseku 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 zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia 

a orgán Policajného zboru.  

 

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 



 

 

6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní 

orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.  

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na internetovej stránke obce o13.02.2019 do 28.02.2019, t.j. na dobu najmenej 15 dní. 

 

2. VZN číslo 42/2019 o podmienkach držania psov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Soli, 

dňa 01.03.2019, uznesením číslo 38/2019.  

 

3. VZN číslo 42/2019 nadobúda účinnosť dňa 19.03.2019.  

 

Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 04.03.2019.  

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jozef  Berta                                               

                                                                                                       starosta obce                                       

 


