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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  V Í Ť A Z  
č. 6/2014 

o chove a držaní psov na území Obce VÍŤAZ   

 
          Obec VÍŤAZ na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre toto VZN o chove a držaní psov na území 

obce Víťaz.  

 

P R V Á  ČASŤ    

§ 1 

Úvodné ustanovenia  

 

          V záujme zvýšenia ochrany občanov pred možným negatívnym vplyvom z chovu a 

držania psov a v záujme ochrany psov na území Obce Víťaz možno chovať a držať psov len 

pri dodržaní platných predpisov :  

 

 zákon SNR č. 337/1998 Zb. o organizácii veterinár. starostl. SR v znení noviel  

 zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších predpisov  
 zákon NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  
 zákon NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení noviel    
 

§ 2 

Základné pojmy  

 

(1) Chovateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá psa trvalo chová alebo drží.  

 

(2) Prechodný chovateľ – každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá psa prechodne 

chová alebo drží.  

 

§ 3 

 

(1) Nariadenie sa nevzťahuje na chov a držanie psov :  

       

      a/ v Poľnohospodárskom družstve  

      b/ na chov a držanie psov, ktoré doprevádzajú ťažko zrakovo postihnuté osoby  

      c/ pre cirkusy, pojazdné zverince a podobné podujatia krátkodobého charakteru  

 

 

D R U H Á  Č A S Ť   

§ 4   

Územné podmienky pre chov a držanie psov  

 

(1) Chov a držanie psov je zakázané :  

a/ na miestach, kde s chovom a držaním nesúhlasí Obecný úrad, štátne veterinárne      

   orgány a Obvodný úrad životného prostredia  

b/ na miestach vyznačených „Zákaz vstupu psom“   

 

c/ na detských pieskoviskách, priestoroch vymedzených pre hry detí a krátkodobý  

    každodenný oddych obyvateľov, detských športových ihriskách, kúpaliskách,  

    v predškolských a školských zariadeniach, v zariadeniach potravinárskej výroby,  
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verejného a spoločného stravovania a v zdravotníckych zariadeniach.   

 

(2) Chovateľ nesmie vstupovať so psom na cintorín.  V prípade túlavých psov na cintoríne  

      bude nariadený ich odchyt s uložením sankcie obce.       

 

(3) Chov a držanie psov je povolené :  

na miestach, kde to umožňujú veterinárne a hygienické predpisy a kde to nezakazuje toto 

nariadenie.  

 

(4) Výnimky zo zákazu môže povoliť Obecný úrad po súhlasnom stanovisku štátnych  

      veterinárnych a hygienických orgánov.   

 

(5) Za účelom dodržania technických, hygienických a veterinárnych podmienok chovu  

      psov sa určujú tieto vzdialenosti :  

 

a/ vzdialenosť chovných objektov od obytných objektov susedov musí byť min. 10 m 

      b/ vzdialenosť chovných objektov od individuálneho zdroja vody min. 10 m 

c/ vzdialenosť chovných objektov od stavieb občianskej vybavenosti (predajne 

s potravinárskym tovarom,  nákupné strediská, predškolské a školské zariadenia) min.  

      30 m.  

 

Pri menšej vzdialenosti chovných objektov od obytných objektov susedov sa vyžaduje 

písomný súhlas dotknutých susedov.  

 

(6) Chovateľ pred začatím stavby chovného objektu pre psa alebo pri zmene tohto  

      objektu je povinný postupovať v zmysle platného stavebného zákona (50/1976 Zb.).  

 

T R E T I A   Č A S Ť    

§ 5  

Povinnosti chovateľa psov  

 

(1) Chovateľ je povinný zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce 

jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu.  

 

(2) Chovateľ je povinný umiestniť psa do primeraných hygienických podmienok a tieto je 

povinný udržiavať okrem iného aj dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou.  

 

(3) Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, 

nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a 

nesmie poškodzovať ich majetok.  

 

(4) Chovateľ je povinný poskytnúť prvú pomoc a všetky potrebné doklady občanovi, ktorý 

bol ohrozený na zdraví, alebo majetku chovateľovým psom. Na žiadosť ošetrujúceho 

lekára je chovateľ povinný dať psa prehliadnuť veterinárnym lekárom.  

 

(5) Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným a držaným psom a je povinný 

nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov.  

 

(6) Chovateľ je povinný ochorenie psa a poranenie psa ihneď oznámiť veterinárovi a ním 

prijaté opatrenia plniť.  
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(7) Chovateľ psa je povinný dodržiavať opatrenia, určené na predchádzanie vzniku, 

zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných ochorení psov a chorôb prenosných 

zo psa na človeka a naopak.  

 

(8) Chovateľ psa je povinný dať zaočkovať svojho psa proti chorobám určeným štátnym 

veterinárnym orgánom.  

 

(9) Chovateľ nesmie psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v obci do voľnej prírody        

      a usmrtiť psa bez primeraného dôvodu.  

 

(10)Chovateľ nesmie prenechať chov a držanie psa osobe, ktorá nie je na to telesne  

       alebo duševne spôsobilá.  

 

(11) Chovateľ je povinný znečistené miesto vyčistiť od exkrementov svojho psa a tieto  

        bezpečne odstrániť v zmysle veterinárnych a hygienických predpisov, napr.  

        v žumpách a hnojiskách, alebo ich zapraviť do poľnohospodársky využívanej pôdy.  

 

(12) Uhynutého psa je chovateľ povinný bez meškania oznámiť asanačnému podniku.   

        Chovateľ nesmie uhynutého psa zakopať, alebo ho umiestniť na iné miesto.  

 

(13) Chovateľ psa je ďalej povinný :  

 

  a/  psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov do 15 dní prihlásiť na Obecný úrad 

  b/  dať psa každoročne zaočkovať proti besnote  

  c/  mimo svojho bytu  - mať psa na vodidle s max. dĺžkou vodidla 2,5 m  

                                      -  dať psovi ochranný náhubok  

  

         d/  pri zrušení chovu psa písomne odhlásiť psa.  

 

(14) Chovateľ môže psa usmrtiť len najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom po   

        predchádzajúcom zbavení vedomia, bez zbytočnej bolesti a utrpenia.  

 

 

Š T V R T Á   Č A S Ť    

§ 6 

Útulky  pre  psov  

 

(1) Túlavé psi odchytávajú organizácie s príslušným oprávnením. Odchytený pes sa 

umiestni  do útulku pre psov, kde si ho chovateľ môže za poplatok vyzdvihnúť do 5 dní.  

 

(2) Psa, ktorého si chovateľ nevyzdvihne z útulku do 5 dní, môže byť za poplatok predaný.  

 

(3)  Organizácia, ktorá prevádzkuje útulok, môže psa utratiť, ak nedôjde k vyzdvihnutiu,  

       alebo k odpredaju psa po 5 dňoch od prijatia psa do útulku.  
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P I A T A   Č A S Ť  

 

§ 7 

 

S a n k c i  e    

 

(1) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom, za ktorý 

môže byť fyzickým osobám uložená pokuta do výšky 16,50 € a v priestupkovom konaní 

príslušnými orgánmi štátnej správy pokuta do výšky 33 €.  

 

(2) Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu do 

výšky 331,50 €.  

 

(3) Chov a držanie psov môže Obecný úrad zakázať :  

 

a/ pri porušení platných predpisov  

b/ pri porušení tohto nariadenia  

c/ pri dokázateľnom ohrozovaní zdravia a bezpečnosti občanov.  

 

 

Š I E S T A   Č A S Ť   

 

§ 8 

 

Kontrolné orgány  

 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :  

 

a/  pracovníci obce  

b/  poslanci Obecného zastupiteľstva vo Víťaze      

c/  hlavný kontrolór obce  

 

 

S I E D M A   Č A S Ť 

§ 9 

Účinnosť 

 
 

(1)  VZN schválili poslanci OcZ uznesením číslo 289/2014 zo dňa 07.11.2014.  

(2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2015.  

 

 

 

 

          Peter J E N Č A  
                starosta obce  

 

 

 
Vyvesené: 12.11.2014                                                       
  Zvesené: 28.11.2014 


