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O B E C  Ž B I N C E 
______________________________________________________________ 

 

 

        

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

 

č. 2/2015 
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú ev idenčnú známk u 

psa na území  obce  Žbince  

 
 

 

Návrh VZN: -  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   31.12.2014 

 

                    -  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :   31.12.2014 

 

                                

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 10.01.2015 

 

Doručené pripomienky (počet) : 0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 12.01.2015 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 13.01.2015 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Žbinciach dňa 16.01.2015  pod č. :  18/2015 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Žbince.   dňa : 19.01.2015 

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Žbince   dňa : ............................. 

 
 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 3.2.2015 
 

 

 

   

      za obec :  

          Ján Jurko 

          starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo obce Žbince na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 

ods. 1, a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov v platnom znení v súlade s  ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov    v y d á v a   pre   územie  obce Žbince t o t o    

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 

č. 2/2015 

 

o vodení psov a sume úhrady za náhradnú ev idenčnú známk u 

psa na území  obce  Žbince  

 

 

  

§ 1 

 Základné ustanovenia 

  

(1) Účelom tohto nariadenia je  v súlade s platnou právnou úpravou určiť: podrobnosti vodenia psov,  

miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, miesta, kde je vstup so psom zakázaný, podrobnosti 

o znečisťovaní verejného priestranstva a  sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa. 

 

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé  územie obce  Žbince . 

 

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 

 

§ 2 

Evidencia psov 

  

(1) Držiteľ psa je  povinný na  základe ust. § 3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v platnom znení prihlásiť psa do evidencie vedenej obcou 

a to na Obecnom úrade  v Žbinciach . 

 

(2) Obec vydá držiteľovi zaevidovaného psa evidenčnú známku psa, ktorou držiteľ preukazuje 

totožnosť psa. Evidenčná známka psa  je neprenosná. 

 

(3) Prvú evidenčnú známku psa  poskytne obec bezodplatne. V prípade straty, odcudzenia alebo 

zničenia evidenčnej známky psa  vydá obec náhradnú evidenčnú známku psa  za úhradu vo  výške  

3,50 € 
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§ 3 

 Vodenie psov 

 

(1)  Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o vodení psa takto :  

-   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 zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, 

     ktoré by pes mohol spôsobiť. 

- 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. 

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

      vykonáva dohľad. 

- 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 a  

      predložiť k nahliadnutiu očkovací preukaz 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. 

  

 

§ 4 

Zákaz voľného pohybu psov a vstupu so psom 
 

 

(1) Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. a)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje  miesta, kde je voľný pohyb psa 

zakázaný : 

- Verejné priestranstvá v celej obci, mimo pohybu na súkromných pozemkoch 

- Miestne futbalové ihrisko 

- Miestny cintorín 

- Areál Základnej školy s materskou školou Žbince 145 

- Dvor Obecného úradu v Žbinciach 

- Všetky pozemné komunikácie v obci ( miestne komunikácie a cesta III. triedy ) 

        

(2) Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. b)  zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje miesta, kde je  vstup so psom 

zakázaný :   

- Miestne futbalové ihrisko 

- Miestny cintorín 

-  Areál Základnej školy s materskou školou Žbince 145 
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(3) Tento zákaz sa nevzťahuje na psov vodiacich nevidiacich občanov. 

 

§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

  

Obec v súlade s § 6 ods. 3  zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev 

takto:   

 

(1)  Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil 

verejné priestranstvo a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je nádoba na 

komunálny odpad, nádoba na uličné smeti. 

(2)  Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo 

vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, 

ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na vyžiadanie poverených osôb sa nimi 

preukázať. 

(3) Poverené osoby podľa tohto nariadenia sú poslanci obecného zastupiteľstva v Žbinciach 

a starosta obce 

 

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce Žbince dňa  

16.1.2015  

(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Žbince roku 1995 o podmienkach držania psov na území obce Žbince vrátane 

všetkých jeho zmien a doplnkov. 

(3) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 

Žbinciach formou  všeobecne záväzného nariadenia. 

(4) Neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy č.1,2,3 k tomuto nariadeniu 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  2.2.2015 . 

  

  

  

V  Žbinciach dňa  16.1.2015 

                         Ján Jurko 

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

starosta obce 
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Príloha č. 1 k VZN obce Žbince č. 2/2015 
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Žbince 

 

 

           E V I D E N Č N Ý  L I S T  CH O V A T E Ľ A   P S A 
 

1. Meno a priezvisko: ................................................................................................... 

 Fyzickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa    * dátum narodenia 

 

2. Adresa : .................................................................................................................... 

 

3. Číslo telefónu držiteľa psa : ..................................................................................... 

 

4. Adresa, kde je pes chovaný : .................................................................................... 

 

5. Dátum narodenia psa : .............................................................................................. 

 

6. Dátum odkedy je pes chovaný 

alebo držaný .............................................................................................................. 

 

7. P O P I S  P S A 

 

Evidenčné  

číslo psa 

Plemeno Vek Pohlavie Výška v 

cm 

Farba Tetovacie 

čipové 

číslo 

       

 

8. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka: ......................................................... 

 

9. Vycvičenosť psa :     základná                          dobrá                    skúšková z výkonu 

 

10. Účel držania psa :     služobný                         zvláštny                 domáci 

 

11. Evidenčná známka vydaná dňa : ................................................................................... 

 

12. Náhradná známka vydaná dňa : .................................................................................... 

 

13. Odhlásenie psa :                    strata psa                                          úhyn 

 

V Žbinciach dňa .....................    ................................................... 

         podpis vlastníka/držiteľa psa 
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Príloha č. 2 k VZN obce Žbince č. 2/2015 
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Žbince 

 

 

EVIDENČNÁ KARTA  

V PRÍPADE STRATY ZNÁMKY PSA  

 

 

 

 
Meno a priezvisko majiteľa psa: ............................................................................. 

 

Adresa trvalého pobytu : ......................................................................................... 

 

Rasa psa : ................................................................................................................ 

 

Číslo predchádzajúcej 

stratenej známky ....................................................................................................... 

 

Dátum straty známky: .............................................................................................. 

 

Dôvod žiadania o vydanie 

novej známky (strata známky 

poškodená známka a pod. ) ...................................................................................... 

 

Číslo novej známky : .................................................................................................. 

 

 

Potvrdzujem prevzatie novej známky :                           ........................................................ 

             podpis daňovníka    

 

V Žbinciach dňa : ................................... 
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Príloha č. 3 k VZN obce Žbince č. 2/2015 
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Žbince 

 

 

 

EVIDENČNÁ KARTA  

V PRÍPADE ODHLÁSENIA PSA Z  EVIDENCIE 

 

 

 
Meno a priezvisko majiteľa psa: ............................................................................. 

 

Adresa trvalého pobytu : ......................................................................................... 

 

Rasa psa : ................................................................................................................ 

 

Číslo známky : ........................................................................................................ 

 

Dátum odhlásenia psa: 

(dátum úhynu, eutanázie,  

straty, darovania, predaja) ......................................................................................... 

 

 

Dôvod odhlásenia psa : 

(úhyn, eutanázia, strata, 

darovanie, predaj ) ................................................................................................................... 

 

 

 

 

V Žbinciach dňa .......................     ........................................

                          podpis daňovníka 

            

 

 
 

 

 

    


