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          Obecné zastupiteľstvo v Čabinách  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení: 
  

§§  11  
Predmet a pôsobnosť nariadenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) ustanovuje niektoré podmienky 

držania psov v katastrálnom území obce. 
 
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov.1/  
 
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného 

zákona a osobitných predpisov.2/ 
  

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
Na účely tohto nariadenia: 
 
a) zvláštnym psom je pes 

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3/  
2. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh 

civilnej obrany,4/  
3. poľovný, 
4. ovčiarsky, 
5. vodiaci, 
6. 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 krajnej 
núdzi,5/  



 
c) 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. 

 
 

§ 3 
Povinnosti držiteľov psov 

  
11..  Držiteľ psa je povinný:  

a) Zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým 
potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu.  

 
b) Umiestniť psa do zariadení s primeranými hygienickými podmienkami a udržiavať ich 

okrem iného aj dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou. 
 

c) Urobiť také opatrenia, aby pes nemohol uniknúť z chovného priestoru a voľne 
pobehovať po verejnom priestranstve. 

 
d) Dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie 

šírenia nákaz hromadných ochorení psov a chorôb prenosných zo psa na človeka a 
naopak. 

 
e) Dať zaočkovať svojho psa proti chorobám určeným štátnym veterinárnym orgánom. 

 
f) Dať psa každoročne zaočkovať proti besnote: 

- nakoľko besnota je nebezpečná nákaza, ktorou môže onemocnieť i človek pri 
pohryznutí chorým  zvieraťom. V záujme zabezpečenia zdravia občanov nariaďuje 
sa všetkým chovateľom, držiteľom psov vykonať povinné očkovanie psov proti 
besnote (minimálne raz do roka) ako to ukladá zákon č.215/1992 Zb. z. o 
veterinárnej starostlivosti v platnom znení. 

- Hromadná očkovacia akcia psov v obci sa uskutoční podľa časového 
harmonogramu (vypracovaného veterinárnym lekárom z poverenia Okresnej 
veterinárnej správy) s uvedením miesta očkovania a akcia je zverejnená obvyklým 
spôsobom v miestnom rozhlase.     

 
g) znečistené miesta vyčistiť od výkalov psa a tieto bezpečne odstrániť. 

 
h) Pri uhynutí psa zavolať asanačný podnik (kafilériu) alebo psa zakopať na svojom 

pozemku a to do hĺbky najmenej 70 cm. 
 
2. Držiteľ psa nesmie: 

a) Porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, nariadenia obce o 
verejnom poriadku, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a poškodzovať ich 
majetok. 

 
b) Psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v obci, do voľnej prírody a usmrtiť psa bez 

primeraného dôvodu. Bezbolestné usmrtenie psa po predchádzajúcom zbavení 
vedomia môže vykonať len veterinárny lekár, okrem skončenia utrpenia zvieraťa 
v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára. 

 
3. Držiteľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným alebo držaným psom a je 

povinný nahradiť škodu podľa všeobecne platných predpisov. 



 
   § 4 

Evidencia psov 
 
1. Evidenciu psov vedie Obecný úrad Čabiny (ďalej len „OcÚ“). 
 
2. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce 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 na obecný úrad. 

 
3. Do evidencie sa zapisuje najmä: 

a) evidenčné číslo psa, 
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) plemeno, vek, pohlavie a účel držania psa (napr. § 2 písm. a/), 
d) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) 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, 
f) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,  5) 
g) úhyn psa, 
h) strata psa. 

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

do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť OcÚ, kde je alebo má byť pes 
evidovaný. 

 
5. OcÚ vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 

známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce Čabiny, kde je pes 
evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje 
totožnosť psa. 

 
6. 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 OcÚ. OcÚ je povinný držiteľovi psa za úhradu 3,50 eur vydať náhradnú známku. 

 
§ 5 

Vodenie psov 
  
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 zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré 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. 
 
Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN je najmä cesta, miestna komunikácia, 
areály pri pomníkoch, chodník. Verejnými priestranstvami sú všetky verejnosti prístupné 
pozemky v obci, okrem tých ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb 
s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. 
 



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

 
4. 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 oznámiť na obecnom úrade. 

 
§6 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 
 
 
1. Voľný pohyb psov je zakázaný: 
     a)   na všetkých verejných priestranstvách obce Čabiny, 
 b)   v priestoroch školy, 
 c)   v prevádzkach verejného a spoločenského stravovania, maloobchodoch s potravinami. 
 
 
2. Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom: 

a) obecného úradu a okolie obecného úradu Čabiny, 
b) dvor a objekt školy, 
c) miestne cintoríny, 
d) objekt pri pomníku A. Králického. 
 

3. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vodítku a musí mať nasadený  
náhubok okrem plemien, pre ktoré sa nevyrába náhubok. 
 
5. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol svojvoľnej a bez vodiacej osoby  
dostať na verejné priestranstvo, alebo na cudzí pozemok.  
 
6. Držiteľ psa ho nesmie nikdy opustiť s úmyslom zbaviť sa ho.  
 
  

§ 7 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

  
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo obce Čabiny výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný 

výkaly bezprostredne odstrániť. 
 
2. V záujme  zachovania  a udržiavania čistoty  a hygieny  verejných  priestranstiev,  ochrany 
verejného  poriadku,  bezpečnosti a dobrého  spolunažívania  je držitel' psa,  alebo  ten kto psa 
vedie mimo  chovný priestor  alebo  zariadenie  na chov povinný:  

• zabezpečiť  nosenie  evidenčnej známky na obojku  psa, 
• držať  psa v čistote, 
• opatriť psa náhubkom a vodiť ho v spoločných priestorov, kde nie je zákaz vodenia 

psov a na verejných priestranstvách, povinnost' opatrit' psa náhubkom sa nevzťahuje 
na vedenie označených zvláštnych psov, 

• dbat', aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, verejné zariadenia a verejnú zeleň,  
• ihned' odstránit' psom spôsobenú nečistotu, 
• dostavit'sa so psom na povinné očkovanie proti besnote,  od 3 mesiaca  veku  zvierat'a 

a pri ochorení na prehliadku, 
• dósledne dodžiavat' základné pravidlá hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti 

občanov, 



• urobit' opatrenia na zabránenie úteku psa a jeho vol'ného pohybu na verejnom 
priestranstve, 

• zamedzit'  bezdôvodnému rušeniu nočného pokoja, 
 
Za škody na verejných priestranstvách,  zariadeniach  a verejnej zeleni spôsobené  psom 
zodpovedá  vždy držitel' psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva 
dohl'ad. Tieto  je povinný bezodkladne odstránit', napravit', alebo primerane uhradit'. 

 
§ 8 

Priestupky 
 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:  

a) poruší ustanovenia tohto nariadenia zakotvené v § 3, a v § 4, ak neprihlásil psa do 
evidencie, 

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 a 2, 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,   5) 
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky psa, 
e) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

 
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) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 
zvieratá, 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,   5) 

d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
f) neodstráni bezprostredné výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 
3. Za priestupok podľa: 

a) odseku 1/ písm. a) až c) a odseku 2/ písm. a/ až c/ tohto paragrafu môže obec Čabiny 
uložiť pokutu do výšky 166 € 

b) odseku 1/ písm. d) až e) a odseku 2/ písm. d) až f) tohto paragrafu môže obec Čabiny 
uložiť pokutu do výšky 16,60 €. 

 
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 

dozvedela, 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. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.  6) 
 
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 
 
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu 

uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3/ tohto paragrafu. 
  

  
§ 9 

Kontrola 
 
Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú poverení zamestnanci obce Čabiny. 



 
  

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Čabiny č. 4/2013 o držaní psov bolo schválené 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Čabinách  č. 2/2013  dňa 20.3.2013 
 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15-tym dňom vyvesenia. 
 
V Čabinách, dňa 18.2.2013 
 
 
                                                                                               Milan Moroz  
                                                                                                   starosta obce 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1) Napríklad zákon Národnej rady SR 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 SR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov. 

 
3) Zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb 

a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 
65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných 
bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov. 

 
4) Zákon NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov. 
 
5) § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona NR SR č. 248/1994 Z.z. 
 
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 
7) § 46 a 47 zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
 


