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Obecné zastupiteľstvo v Čakajovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 
396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, ods. 3, písm. g) a m) 
cit. zák. a v súlade s ust. § 3,4,5 a 6 zákona č.282/2002 ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov) – sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 3/2006 

o niektorých podmienkach držania psov. 
 
 
 

§ 1 
Účel úpravy 

 
 Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého 
spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých 
podmienok držania psov (viď  ust. § 3, 4, 5 a 6 zákona o držaní psov). 
 
 

§ 2 
Predmet úpravy 

 
 
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia 

psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. 
 
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobných 

predpisov2)  
(viď § 1 ods. 2 zákona o držaní psov). 

 
 

§ 3 
Vymedzenie pojmov (§ 2 zákona o držaní psov) 

 
a) zvláštnym psom je pes 

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného 
zákona,3) 

2. používaný horskou službou, 
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri 

plnení úloh civilnej ochrany,4) 
4. poľovný, 
5. ovčiarsky, 
6. vodiaci, 
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku. 
nebezpečným  
 

b) voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovaného priestoru alebo 
zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez 



vôdzky mimo chovaného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe 
výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

 
 
 

§ 4 
Evidencia psov  

 
(1) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 

3  zákona o držaní psov. 
(2) Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný úrad Čakajovce 
(3) Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške ......100,- Sk 
 
 

§ 5 
Podrobnosti o vodení psa  

 
 
(1) základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§4 zákona) 
(2) VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti (vo vzore sú uvedené iba niektoré 

príklady) 
 
- osoba ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie  

zástupcu obce preukázať totožnosť psa známkou; 
- pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovaného priestoru, musí byť riadne 

označený známkou alebo čípom; 
- vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, 

bezpečne pripevnenej 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; 

- do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke 
a s náhubkom. 

 
Zakazuje sa 
- opustenie psa na verejnom pristranstve bez uviazania (napríklad pred obchodom 

a pod.), 
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom 

priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného o opatreného 
náhubkom); 

- voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez dohľadu držiteľa psa. 
 
 

§ 6 
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 
 
(1) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný: 
...... 
(2) miest kde sa zakazuje vstup so psom: 
...... 



 
§ 7 

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 
 

1. Ak pes znečistí verejne priestranstvo výkalmi , je ten, kto psa vedie ,povínný 
výkaly bezprostredne odstrániť. 

2. Ďalšie podrobnosti sú upravene v § 6 zákona č. 282/2002 
 
   
 
 

§ 8 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak: 

a) neprihlási psa do evidencie. 
b) umožni aby psa viedla osoba , ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v 

§4 ods. 1 a 2, zákona č. 282/2002 
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 dopusti ten , kto psa vedie , ak: 
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno , 

priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa osobe , ktorú pes pohrýzol. 
b) nezabraní tomu , aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval 

človeka alebo zvieratá 
c) neohlási, že pes pohryzol 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: 
            
           a) ods. 1 písm. a až c bude uložená pokuta vo výške  3 000 ,-Sk 

                                písm. d vo výške 500,-Sk 
                 b) ods. 2 písm. a až c bude uložená pokuta vo výške 1 000,-Sk 
                                písm. d. a e. vo výške 500,-Sk 
 
    

4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa , keď sa o porušení 
povinnosti dozvedel , 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 vztˇahuje všeobecný predpis o správnom 
konaní 



7. Výnos pokút je príjmom obce. 
8. Ak  sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane 

,bude mu uložená pokuta do dvojnásobku pokút, uvedených v odseku 3. 
 
 

§ 9 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje 

starosta. 
2. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť 

v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom 
o ochrane zvierat č. 115/1995 Z.z., zákonom o veterinárnej starostlivosti č. 
337/1998 Z.z. v znení zákona č. 70/2000 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z. a vyhláškou 
o chove spoločenských zvierat č. 231/1998 Z.z. 

3. Zrušujúce ustanovenia (napr. v prípadoch ak mala obec upravené niektoré 
podrobnosti, napríklad evidenciu podľa zákona o veterinárnej starostlivosti). 

4. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej 
tabuli. 

5. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom 
úrade... 

 
____________ 
 
1)viď komentár, bod č.1 
2 )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 zákona č. 73/1998 Z.z., 
zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 180/1996 Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži. 
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). 
4)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. 
5)§ 13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 248/1994 Z.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


