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Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka 

č. 6/2020 

o chove, vodení a držaní psov v obci Rovinka 

 

Obec Rovinka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením § 3, § 4, § 5, § 6 zákona č 282/2002 Z. z. 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon 282/2002 Z. z.“) 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania, vodenia a chovu psov 

v obci Rovinka (ďalej len „VZN“) v nasledovnom znení: 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania, vodenia a chovu psov v k. ú. obce 

Rovinka (ďalej len „obec“). 

 

2) Účelom tohto VZN je zabezpečenie ochrany životného prostredia, zdravia, verejného 

poriadku a čistoty v obci. 

 

3) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov užívaných podľa osobitných predpisov. 

 

4) Pre účely tohto VZN sa držiteľom psa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá psa trvalo chová alebo drží, ako majiteľ, alebo z iného dôvodu. 

 

 

Článok 2 

Evidencia psov a suma úhrady za náhradnú známku 

 

1) Obec vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na základe prihlášky držiteľa psa. 

Vzor prihlášky tvorí prílohu tohto VZN. 

 

2) Obec vydá držiteľovi psa na základe vyplnenej žiadosti o prihlásenie psa do evidencie 

evidenčnú známku, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj, či je pes 

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť. Prvá známka sa 

vydáva bezodplatne. 

 

3) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný oznámiť to do 14 dní obci od zistenia tejto skutočnosti. Obec držiteľovi psa 

za úhradu 3,50 eura vydá náhradnú známku. 

 

4) V prípade odhlásenia psa z evidencie je držiteľ psa povinný známku vrátiť obci. 

 

 

Článok 3 

Vodenie psa 

 

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 situácií, 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 na chov môže len 

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí vždy 

mať každý nebezpečný pes nasadený náhubok. Podľa Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení, je nebezpečným psom 

každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

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

 

3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom 

vykonáva dohľad. 

 

4) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie 

kontrolných orgánov (polícia, komisia ochrany životného prostredia a verejného 

poriadku, poverený pracovník obecného úradu) preukázať totožnosť psa evidenčnou 

známkou. 

 

5) Pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia 

musí byť vždy riadne a viditeľne označený známkou. 

 

6) Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne 

pripevnej na obojku alebo na prsnom postroji. V priestoroch verejnosti prístupných 

budov, a polyfunkčných budov a výťahu musí byť pes zabezpečený aj náhubkom. 

Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií tak, aby bolo možné psa 

ovládať v každej situácii. 

 

7) Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa iba vedie oznámi tieto osobné 

údaje aj o držiteľovi psa. Súčasne je povinný v lehote do 5 pracovných dní oznámiť obci 

cestou Obecného úradu v Rovinke skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol 

sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 

núdzi. Pri nahlasovaní držiteľ musí predložiť aktuálne platný doklad o povinnom 

očkovaní. 

 

8) Je neprípustné: 

a) vodiť psa na miesta kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa, 

b) uviazať a nechať psa samého; ani ponechať voľne pobehovať samého bez uviazania na 

verejnom priestranstve (najmä pred obchodmi, na parkoviskách, ihriskách a parkoch). 

 

 

Článok 4 

Vymedzenie miest voľného pohybu psa, zákaz vstupu so psom a dodržiavanie hygieny 

 

1) Voľný pohyb psov po verejných priestranstvách je zakázaný, pričom verejným 

priestranstvom sú najmä: komunikácie, námestia, parky, chodníky, schody, parkoviská, 

podchody, nadchody, rekreačné lesy, trhoviská a ostatné plochy vo vlastníctve obce, 

ktoré slúžia verejnému užívaniu. Označenie grafickou značkou, alebo nápisom „VOĽNÝ 

POHYB PSA ZAKÁZANÝ“ zabezpečí obec na vlastné náklady. 



2) Chovný priestor psa musí držiteľ psa zabezpečiť tak, aby sa pes v žiadnom prípade 

nedostal sám na voľné verejné priestranstvo ani na pozemky tretích osôb.  

 

3) Zakazuje sa vstup psom: 

a) na verejné detské ihriská a pieskoviská bez výnimky,  

b) do všetkých verejných budov, vodných plôch prístupných verejnosti, 

c) na cintoríny, pietne miesta, predškolské a školské zariadenia, kultúrne, zdravotnícke 

a sociálne zariadenia, 

d) do športových zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, ak ich 

vlastník, správca alebo nájomca (nájomcovia obce iba s písomným súhlasom obce) 

nerozhodol inak, 

e) ďalšie miesta, do ktorých sa majiteľ rozhodne nepovoliť vstup so psom; všetky tieto 

miesta musia byť označené viditeľnou grafickou značkou, alebo nápisom „ZÁKAZ 

VSTUPU SO PSOM“, pričom takéto označenie zabezpečí vlastník na vlastné náklady. 

 

4) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas služobného zásahu. 

 

5) Držiteľ psa nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické predpisy, 

nariadenia obce (najmä verejný poriadok), nesmie ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb 

a zvierat, životné prostredie ako ani poškodzovať cudzí a verejný majetok. 

 

6) Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie je povinný na verejných priestranstvách, v budovách 

a bytových domoch bezodkladne odstrániť psie výkaly. Pri vodení psa mimo chovného 

priestoru je držiteľ psa alebo ten kto psa vedie povinný disponovať vhodnou pomôckou 

na okamžité odstránenie psích výkalov. Určeným miestom na ich odstránenie sú nádoby 

na zmesový komunálny odpad, pouličné nádoby na odpad a symbolom označené koše na 

psie výkaly. 

 

 

Článok 5 

Osobitne podmienky chovu psov v bytoch a bytových domoch 

 

Osobitné podmienky o chove a držaní psov v bytoch a bytových domoch určuje príslušné 

spoločenstvo vlastníkov bytov v domovom poriadku. 

 

 

Článok 6 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na 

zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe upozornení a sťažností od 

občanov: 

a) poverení zamestnanci Obecného úradu v Rovinke, 

b) poslanci Obecného zastupiteľstva v Rovinke, 

c) členovia komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku. 

 

 

 

 

 



Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Vzťahy neupravené týmto VZN sa riadia zákonom, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky, napr. zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

a zákonom č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch. 

 

2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa 18. 11. 2020 

uznesením 106/2020. 

 

3) VZN nadobúda účinnosť pätnástym (15.) dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

v obci. Dňom nadobudnutia účinnosti sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 

o podmienkach držania a chovu psov v obci Rovinka. 

 

 

 

 Milan Kubeš 

 starosta obce Rovinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN 

 

Žiadosť o prihlásenie/odhlásenie* psa do evidencie v obci Rovinka 

v zmysle § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v z.n.p. 

 

 

Žiadateľ (držiteľ psa) 

Meno, priezvisko, titul: ________________________________________________________ 

 

Trvalé bydlisko: ______________________________________________________________ 

 

Telefón: ________________________ E-mail: _____________________________________ 

 

 

Identifikačné údaje psa 

 

Počet držaných psov: __________________________________________________________ 

 

Dátum narodenia psa: _________________________________________________________ 

 

Dátum od kedy je pes držaný v obci: ______________________________________________ 

 

Adresa chovu psa: ____________________________________________________________ 

 

Plemeno psa: ________________________________________________________________ 

 

Tetovacie – čipové číslo: _______________________________________________________ 

 

Evidenčné číslo obce (uvedie zamestnanec obce): ___________________________________ 

 

Pohlavie psa: fena* pes* 

Druh bytovej jednotky: rodinný dom* byt* byt v rodinnom dome* 

Pohrýzol pes človeka: áno* nie* 

*nehodiace sa preškrtnite 

 

Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá žiadateľ o prihlásenie/odhlásenie psa! 

 

Upozornenie: v súvislosti so zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť od 01. 12. 2012, ste povinný podať 

priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 
 

V Rovinke, dňa: ________________ Podpis žiadateľa: ________________ 

 

 

Dátum a dôvod odhlásenia z evidencie (úhyn, strata, odsťahovanie, darovanie, iný):  

 

....................................................................................................................................................... 

 
 


