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Obecné zastupiteľstvo vo Vojnatine, okres Sobrance, na základe samosprávnej 

pôsobnosti §4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a na základe zákona č. 282/ 2002 Z. z. o podmienkach držania psov v 

znení neskorších zmien a doplnkov   

 

 

 
V Y D Á V A 

 

 

 

 pre katastrálne územie obce  V O J N A T I N A  toto 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V VOJNATINE  

 

č.2/2021 

 

O EVIDENCIÍ, DRŽBE A POHYBE PSOV  

 
§ 1 

 

Účel úpravy 

 

1. Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu 

života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok 

držania psov v obci Vojnatina 

2. Správu evidencie a kontrolu pohybu psov vykonáva obec Vojnatina 

 

 

§ 2 

 

Predmet úpravy 

 

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenie psov, 

vymedzenie miesta voľného pohybu a zákazu vstupu, ako aj súvisiace podrobnosti 

znečisťovaní verejných priestranstiev, odchytu psov alebo vykonávania dozoru nad 

dodržiavaním tohto VZN a sankcie za jeho porušenie. 

 

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov / §1 

ods. 2 zákona o držaní psov / 

 

 

§ 3 

 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Zvláštnym psom je pes 



a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 

b) používaný pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej obrany 

c) poľovný 

d) vodiaci 

e) počas výcviku alebo súťaže podľa medzinárodného alebo národného skúšobného 

poriadku 

 

2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby 

bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane, alebo 

krajnej núdzi. 

3. Voľným pohybom psa sa rozumie 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, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, 

ktorá ho vedie. 

 

4. Držiteľ psa je osoba, ktorá so psom nakladá ako s vlastným, 

 

5. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce alebo 

štátu 

 

6. Vôdzkou sa rozumie také upevnenie psa k obojku, alebo prsnému popruhu, ktorým 

ten, ktorý ho vedie, ho bezpečne ovláda, alebo ktorý je spôsobilý psa spoľahlivo 

zabezpečiť na určenom mieste aj v prípade krátkodobého opustenia, či ponechania 

psa bez kontroly a dozoru na verejne prístupnom mieste. Pevnosť a dĺžka vôdzky 

musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej 

situácii. 

 

§ 4 

 

Evidencia psov 

 

1. Každý majiteľ musí požiadať OcÚ Vojnatina  o vydanie známky s evidenčným číslom 

psa hneď do 30 dní od nadobudnutia psa do držby prihlasovanie, evidencia 

a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. §3 zákona o držaní psov 

 

2. Pri žiadosti bude uvedené: 

a) trvale bydlisko majiteľa psa 

b) trvale bydlisko držiteľa psa, ak sa nestotožňuje s trvalým bydliskom majiteľa psa 

c) tetovacie číslo, alebo čip psa, ak to pes má 

 

3. Do evidencie budú zapísané následovné skutočnosti: 

a) Úhyn,  alebo strata psa 

b) účel držby psa 

c) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo 

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

 

4. Každú zmenu s uvedenými údajmi bude povinný držiteľ psa do 30 dní nahlásiť na 

OcÚ Vojnatina 

 

 



§ 5 

 

Voľný pohyb psov 

 

Tento paragraf sa riadi podľa zákona č. 282/2002 paragrafu 6a v úplnom jeho znení- o 

vodení psa. 

 

 

§ 6 

 

Vymedzenie miest zo zákazom voľného pohybu psa 

 

Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vôdzky na všetkých verejných priestranstvách obce 

Vojnatina, ako aj na pietnych miestach a zariadeniach poskytujúcich služby pre občanov, 

ktoré sú umiestnené v priestoroch súkromných osôb. 

 

§ 7 

 

Odchyt psov 

 

1. Pes voľne sa pohybujúci na mieste kde je voľný pohyb psa zakázaný, alebo ohrozuje 

na verejnosti ľudí môže byť odchytený pracovníkom povereným obcou prípadne org. 

poverenou na odchyt psa, pričom o tom urobený záznam a bude umiestnený 

v zariadení org. po dobu 14 dní v zmysle veterinárnej starostlivosti. 

 

2. držiteľ psa je oprávnený prevziať si psa po preukázaní že je jeho majiteľ a zaplatení 

nákladov spojených s odchytom a umiestnením takého psa. 

 

 

§ 8 

 

Priestupky a sankcie 

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

a) neprihlási psa do evidencie, alebo nenahlási zmenu v držbe, úhyne a stratu psa 

b) neohlási na OcÚ, že pes pohrýzol človeka 

c) neoznámi stratu, odcudzenie, alebo zničenie známky 

 

2. Pokuta -  za priestupok podľa bodu 1 je do výšky   166 eur 

 

3. Priestupku pri vodení psa sa dopustí ten: 

a) kto neohlási svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osobe, ktorú 

pes pohrýzol 

b) nazabránil tomu, aby pes útočil, alebo inak ohrozil človeka a zvieratá 

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá ovládať psa 

v každej situácii 

d) napreukáže evidenčnú známku psa 

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu psa 

 

4. Pokuta za priestupky uvedené v bode 3 pod písmenom a, b, c, d, e je do výšky 17 eur 



 

 

§ 9 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokuty z porušenia tohto VZN budú príjmami obce Vojnatina 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie Obecného zastupiteľstva vo Vojnatine číslo 4/2007 o evidencií,držbe 

a pohybe psov, ktoré bolo schválené dňa 30.11.2007 uznesením č. 4/2007. 

3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Vojnatina sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Vojnatine dňa 17.12. 2021uznesením č.45/2021 

 

 

 

 

Vo Vojnatine, dňa 25.11.2021 

 

 

                                                                                          Silvia  I h n a t o v á 

                                                                                         starostka  obce 

                                                          

 

 

 

 

 


