
           Obecné zastupiteľstvo obce Švábovce vo veciach územnej samosprávy podľa § 4 ods. 3 
písm. g) v spojení s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 
určujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon č. 282/2002 Z. z.) sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“): 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Švábovce 
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Švábovce

č. 8/2008

§ 1
Úvodné ustanovenia

( 1 ) Toto nariadenie upravuje podmienky držania psov na území obce Švábovce, podmienky 
evidencie psov, určuje pôsobnosť obce a zároveň práva a povinnosti držiteľov psov a ďalších 
fyzických a právnických osôb v súvislosti s držaním psov.
(  2  )  Toto  nariadenie  sa  nevzťahuje  na  služobných  psov  používaných  podľa  osobitných 
predpisov (1). 

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto VZN:
a) zvláštnym psom je pes

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3.  používaný pri  záchranných,  lokalizačných a  likvidačných prácach pri  plnení  úloh 
civilnej ochrany podľa osobitného zákona,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
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 
definovanej v osobitnom zákone,
c) služobný pes – pes požívaný na plnenie úloh v zmysle osobitných právnych predpisov 
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 a zároveň je používaný na účely, pre ktorý je zvláštnym psom,
e) túlavým psom – je každý pes, ktorý sa trvalo nachádza mimo chovného priestoru, opatery 
a dohľadu držiteľa,  
f) verejné priestranstvá – miesta, slúžiace verejnému užívaniu ako sú napr. cesty, chodníky, 
parky, ihriská, verejná zeleň, parkoviská, nezastavané územia, autobusové zastávky a ďalšie 
miesta verejne prístupne a použiteľné.
g)  chovný  priestor –  pozemok  alebo  objekt  určený  držiteľom  psa  na  chov  psa,  ak  je 
zabezpečený proti svojvoľnému úniku psa 
h) vlastník psa – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom psa      
i) držiteľ psa  – fyzická alebo právnická osoba,  ktorá trvalo alebo prechodne zabezpečuje 
chov a starostlivosť o psa
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a)osoba,  ktorá vedie psa – fyzická osoba,  ktorá vedie psa  mimo chovný priestor alebo 
chovné zariadenie.  

§ 3
Základné podmienky chovu,  ochrany a     starostlivosti o psa  

( 1 ) Podmienky chovu, ochrany a starostlivosti o psa upravujú osobitné všeobecne záväzné 
právne predpisy (2). 
(  2  )  Podmienky držania  psa  v bytovom dome si  môžu určiť vlastníci  bytov v domovom 
poriadku (v rámci výkonu správy bytového domu).  
( 3 ) Každý, kto prichýli túlavého psa, je povinný oznámiť to najneskôr do troch dní okresnej 
veterinárnej správe.   
(  4  )  Osobitný  právny  predpis  (2) upravuje  povinnosť  držiteľa  psa  vakcinovať  psa  proti 
besnote. Obec zabezpečí raz ročne prostredníctvom veterinárneho lekára na určenom mieste 
v obci vykonanie vakcináciu (očkovanie) psov proti besnote za finančnú úhradu, ktorú znáša 
vlastník, resp. držiteľ psa.  

§ 4
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  )  Voľný pohyb  psa  na  verejnom priestranstve  je  zakázaný.  Voľný pohyb  psa,  okrem 
nebezpečných psov, je možný len

a) mimo zastavaného územia mesta alebo 
b) na  miestach  výslovne  obcou  určených  a  označených  ako  miesta  určené  na  voľný 

pohyb psov.
( 4 ) Vstup so psom je zakázaný:

a) do priestorov škôl a školských zariadení  
b) na detské ihriská a pieskoviská
c) do priestorov úradných budov a zariadení, obchodov a kultúrnych zariadení 
d) do priestorov športových zariadení a športovísk
e) do budovy zdravotného strediska 
f) do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a iných stravovacích a ubytovacích zariadení, ak 
sa pre tento zákaz rozhodne prevádzkovateľ tohto zariadenia a vyznačí ho na viditeľnom 
mieste   
g)  do  iných  priestorov  budov a  areálov,  ktoré  sú  obcou  určené  a  viditeľne  označené 
zákazom vstupu so psom. 

( 5 ) Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke (okrem psov trpasličích 
plemien). Na verejnom priestranstve musí byť nebezpečný pes vedený na vôdzke a  musí mať 
nasadený náhubok.
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( 6 ) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje: 

a) na psa používaného pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení 
úloh civilnej ochrany podľa osobitného zákona,
b) na vodiaceho psa. 

( 7 ) Pri vodení psa ten, kto vedie psa, je povinný dodržať tieto pravidlá: 
a)  nesmie  ponechať  psa  samého  bez  dozoru  na  verejnom  priestranstve  (napr.  pred 
obchodom), aj keď je uviazaný,
b)  dodržiavať  zákazy  a  obmedzenie  ustanovené  zákonom  č.  282/2002  Z.z.  a  týmto 
nariadením,
c) je zakázané  podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo človeku,
d) po celú dobu vodenia psa je povinný ten, kto psa vedie, správať sa tak, aby bol schopný 
zabrániť psovi v úteku a aby mal psa pod neustálym dohľadom.  

(  8  )  Za  psa  vždy zodpovedá  držiteľ  psa  alebo  osoba,  ktorá  psa  vedie  alebo  nad  psom 
vykonáva dohľad.
( 9 ) 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 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 v krajnej núdzi, oznámiť na Obecnom 
úrade Švábovce, kde je pes evidovaný.
( 10 ) V prípade mimoriadneho veterinárneho opatrenia (napr. výskyt besnoty) starosta obce 
môže dočasne obmedziť alebo zakázať vodenie psov nad rozsah uvedený v predchádzajúcich 
ustanoveniach tohto nariadenia.          

§ 5
Čistenie verejných priestranstiev

Každý,  kto  vedie  psa  mimo  chovného  priestoru  je  povinný  mať  pri  sebe  vhodnú 
pomôcku (papierové vrecko s lopatkou alebo iné bežné používané vrecko) na odstraňovanie 
psích  výkalov.  Ak  pes  znečistí  verejné  priestranstvo  výkalmi  (exkrementmi)  alebo  iným 
spôsobom, je ten, kto psa vedie, povinný nečistoty bezodkladne odstrániť. Vrecko s výkalmi 
uzatvoriť a vhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo do nádoby na komunálny 
odpad. 

§ 6
Evidencia psov

( 1 ) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR 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. Prihlásenie sa vykoná na osobitnom tlačive na obecnom úrade.
( 2 ) Evidenciu vedie Obecný úrad v Švábovciach.
( 3 ) Do evidencie sa zapisuje najmä

a) evidenčné číslo psa a deň zápisu psa do evidencie,
b) plemeno (rasa) psa,
c) vek psa (v mesiacoch),
d) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
e) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
f) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území 
mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
g)  skutočnosť,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho,  aby  bol  sám  napadnutý  alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
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h) úhyn psa,
i) strata psa,
j) ukončenie chovu psa a miesto, kde bude chov psa pokračovať,
k) dátum výmazu psa z evidencie. 

( 4 ) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci. 
( 5 ) Každý držiteľ psa je povinný oznámiť obci skutočnosť, že pes sa stal nebezpečným psom 
(skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi). Osoba poverená vedením evidencie 
vykoná záznam v evidencii o tom, že pes sa stal nebezpečným psom aj na základe písomného 
oznámenia útvaru policajného zboru, veterinárneho lekára alebo orgánu štátnej správy.    
( 6 ) Evidenčné číslo psa je tvorené z číslic a evidencia sa začína číslom 1. 
( 7 ) Evidenciu psov vedie obec.   

§ 7
Evidenčná známka psa

( 1 ) Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej 
len  „známka“).  Na  známke  sa  uvedie  evidenčné  číslo  psa,  názov  OBECNÝ ÚRAD,  SK 
ŠVÁBOVCE a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.  
( 2 ) Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
( 3 ) Známka je neprenosná na iného psa.
( 4 ) Držiteľ psa je povinný označiť psa známkou a zabezpečiť, aby bol pes touto známkou 
označený.
( 5 ) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo 
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu, kde je pes evidovaný. Mesto 
vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 20 Sk, ktorú uhradí pri vydaní náhradnej 
zámky v hotovosti do pokladne mestského úradu.

§ 8
Daňová povinnosť

Daň za psa je upravená osobitným zákonom(3) a Všeobecne záväzným nariadením obce 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

§ 9
Priestupky

( 1 ) 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 
zákona 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) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

( 2 ) 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,
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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) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

( 3 ) Za priestupok podľa zákona č. 282/2002 Z.z. obec uloží pokutu v zmysle uvedeného 
zákona do 5000 Sk. 
 (  4 )  Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa,  keď sa o porušení  povinnosti 
dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
( 5 ) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
( 6 ) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu 
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
( 7 ) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

§ 10
Kontrola dodržiavania tohto nariadenia

Kontrolu  dodržiavania  tohto  nariadenia  vykonávajú  poverení  zamestnanci  obce, 
hlavný  kontrolór  obce,  poslanci  obecného  zastupiteľstva  a členovia  príslušných  komisií 
obecného zastupiteľstva.     

§ 11

Prechodné ustanovenia

( 1 )  Držiteľovi psa, ktorému vznikne povinnosť prihlásiť psa do evidencie po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia, je povinný si splniť túto povinnosť v lehote uvedenej v § 6 ods. 1, 
a to na tlačive určenom obcou (príloha č. 1 tohto VZN).   

§ 12
Spoločné, zrušovacie  a     záverečné ustanovenia  

( 1 ) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona 
a ďalších osobitných právnych predpisov. 
(  2  )  Zmeny  a  doplnenia  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  schvaľuje  Obecné 
zastupiteľstvo vo Švábovciach.
(  4  )  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  obecným  zastupiteľstvom 
v Švábovciach dňa 7.12.2007 ako uznesenie č. B/2. 
 ( 5 )    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

                                                                           ........................................................
                                                                                          Ing.  Ján Mlynár
                                                                                     starosta obce Švábovce

Odkazy:
1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o 
Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej 
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/2001 Z. z. Colný 
zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej 
stráži.



2)   Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti,  vyhláška 
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a 
nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat 
3)     Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad  a drobný stavebný odpad

• Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

Vyvesený dňa :  23.11.2007                                               
Zvesený dňa:       7.12.2007        

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom   na úradnej 
tabuli obce :

Vyvesené dňa:   10.12.2007
Zvesené dňa:     27.12.2007
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