
Všeobecne záväzné nariadenie OZ v Smižanoch
č. 75 /2008 

o podmienkach držania psov

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov v obci Smižany.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

Toto VZN upravuje:
1. Podmienky držania psov v obci Smižany
2. Priestupky
3. Pokuty za priestupky

ZÁKLADNÉ POJMY
§ 2

1. Zvláštnym psom je pes:
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
b/ používaný horskou službou,
c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh CO,
d/ poľovný,
e/ ovčiarsky,
f/ vodiaci,
g/ používaný počas výcviku alebo súťaže konanej 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 sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia pre chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru, ak je náklade výcviku ovládaný osobou, ktorá ho
vedie.

EVIDENCIA PSOV
§ 3

1. Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní po nadobudnutí
psa.
2. Evidenciu psov vedie obec. 
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3. Do evidencie sa zapisujú najmä:
a/ evidenčné číslo psa,
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d/ 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,
e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f/ úhyn psa,
g/ strata psa.
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes
evidovaný. 
5.Obec vydá držiteľovi psa,  zapísaného do evidencie, evidenčnú známku. Na známke je 
uvedené evidenčné číslo psa, názov obce – Obec Smižany a príslušný rok. Po zaplatení dane 
za psa v príslušnom roku bezplatne obdrží  majiteľ psa  evidenčnú známku. 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 oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa 
za úhradu  50,-Sk / 1,66 € vydať náhradnú evidenčnú známku.

VODENIE PSA
§ 4

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len osoba, ktorá je
psychicky i fyzicky 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 pre chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
každý pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad, musí byť vybavená hygienickými potrebami na odstránenie výkalov z verejného
priestranstva.
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 bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je
pes evidovaný.
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ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU A VSTUPU PSOV
§ 5

1. Voľný pohyb psa je zakázaný:
a/ po miestnych komunikáciách,
b/ na verejných priestranstvách,
c/ na verejných priestranstvách medzi bytovými domami, viacpodlažnými domami
(ul. Rázusova, Staničná, Jahodová, P. Suržina, sídl. Za kaštieľom),
d/ v oplotených priestranstvách MŠ a ZŠ,
e/ na všetky ostatné miesta označené upozornením na zákaz voľného pohybu psov.
2. Vstup so psom je zakázaný:
a/ do miestnych obchodov
b/ do pohostinských a reštauračných zariadení na území obce
c/ do miestnych úradov obce
d/ do priestorov materských a základných škôl
e/ na cintorín
f/ na detské ihriská
g/ na všetky ostatné miesta označené upozornením na zákaz vstupu so psom

ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
§ 6

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2.Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený vhodné zberné nádoby na 
zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Tieto 
kontajnery a účel ich použitia musia byť viditeľne označené symbolom hlavy psa.
3. Rozmiestnenie a vyprázdňovanie zberných nádob v obci vykonáva obec Smižany.

POVINNOSTI DRŽITEĽA PSA
§7

Držiteľ psa je povinný:
1. Prihlásiť psa v zmysle ustanovení čl.     tohto nariadenia do evidencie psov a prísne 
dodržiavať ustanovenia upravujúce evidenciu psov. Nahlásiť všetky zmeny v chove psa, 
stratu psa, stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod..
2. Opatriť psa evidenčnou známkou vydanou obcou.
3. Po zaevidovaní psa uhradiť obci miestnu daň za psa podľa VZN č. .........../2008 
o miestnych daniach .
4. Prísne dbať, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom okolí a tak 
nenarušoval občianske spolunažívanie.
5. Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť 
k ohrozeniu hygieny prostredia.
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6. Prísne dodržiavať ustanovenia čl. 4 – vodenie psa a ustanovenia čl.  5 – obmedzenia 
voľného pohybu a vstupu so psom.
7. Prísne dodržiavať každoročne povinnosť vakcinácie proti besnote ( § 43 ods. 1. písm. a/, 
e/  zákona č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov).
8. Okamžite dať psa, ktorý poranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, vyžiadať 
si o tom potvrdenie a toto odovzdať poškodenému a na evidenciu psov.
9. Ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá zabezpečí jeho asanáciu. Nie je dovolené 
uhynuté zviera dávať do smetných nádob, kontajnerov na odpad.

PRIESTUPKY
§ 8

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 ,
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/ neohlásil 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,
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,
f/ neodstráni výkaly z verejného priestranstva.

POKUTY ZA PRIESTUPKY
§ 9

1. Za priestupok podľa:
a/ § 8 ods. 2 písm. d/, c/ a f/ môže  obec uložiť pokutu do výšky   500,-Sk / 16,59 €.
b/ § 8 ods. 1 a ods. 2/ písm. a/ až c/ môže obec uložiť pokutu do výšky  5000,-Sk / 165,97 €.
2. 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.
3. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
4. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť
pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 1/.
5. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje predpis o správnom konaní – zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní. 
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SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 9

1. Poplatok za psa je určený VZN č. ......../2008 o miestnych poplatkoch pre obec Smižany.
2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Smižanoch 
dňa 23.10.2008 uznesením č.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 8.11.2008.
5. Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 50/2004 o 
podmienkach držania psov. Dodatok č. 1 k VZN č. 50/2004 zo dňa 16.12.2004.

V Smižanoch, dňa 23.10.2008

                                                                                             Ing. Michal K o t r a d y
                                                                                                        starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené dňa : 7.10.2008
Zvesené dňa:   10.11.2008
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