
 
Obec Žitná-Radiša 

podľa ust. § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 
zákona č. 272/94 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, § 63 zákona č. 138/2003 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva pre územie obce Žitná-Radiša 
toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitná-Radiša 
č. 3/2007 

o podmienkach držania psov na území obce Žitná-Radiša 
 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podmienky držania psov 
na celom území obce Žitná-Radiša , t. j. evidenciu psov, povinnosti držiteľa psa, 
vymedzuje miesta pre pohyb psov, postup pri znečistení verejných priestranstiev a 
riešenie priestupkov. 
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 
 

Článok II. 
Základné pojmy 

1. Zvláštny pes je pes: 
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 
b/ používaný horskou službou 
c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh 
civilnej ochrany 
d/ poľovný (t. z. má vykonanú poľovnú skúšku) 
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 v krajnej 
núdzi. 
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný 
osobou, ktorá ho vedie. 
4. Verejným priestranstvom pre účely tohoto VZN sú verejnosti prístupné pozemky v obci 
  

Článok III. 
Evidencia psov 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov. 
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne 
nachádza. 
 



3. Do evidencie sa zapisuje: 
a/ evidenčné číslo psa 
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa 
c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa 
d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území 
mesta zdržiava, ak sa miesto 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 povinný 
oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti. 
5. Držiteľ psa zapísaný v evidencii obdrží evidenčnú známku, kde bude uvedené evidenčné 
číslo psa 
6. Známkou držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť. Známka je neprenosná na iného psa. 
7. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť na OÚ. 
 

Článok IV. 
Povinnosti držiteľa 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 situácii. 
2. Držiteľ psa je povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval 
človeka alebo zvieratá, a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom 
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 
3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. 
4. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. 
5. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť identifikačné údaje /t. z. 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 na miesto evidencie psov a dať psa vyšetriť veterinárnemu lekárovi. 
6. Chovatelia psov sú povinní riadiť sa ustanoveniami platných osobitných predpisov o 
veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí a vytváraní zdravých životných 
podmienok a plniť opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú príslušné orgány. 
7. Chovatelia psov starších ako tri mesiace sú povinní držať ich každoročne v ochrannej 
imunite proti besnote /podrobiť chovné zvieratá raz ročne povinnému očkovaniu proti 
besnote/. 
8. Držiteľ alebo chovateľ psa má povinnosť dbať, aby zviera nerušilo spoluobyvateľov 
v obytnom dome a v susediacich domoch. 
9. S uhynutým psom je držiteľ povinný naložiť podľa pokynov veterinárnej správy. Nie je 
povolené tieto zvieratá zakopávať na verejných priestranstvách, ani ich dávať do nádob na 
komunálny odpad. 
 

Článok V. 
Vymedzenie miest pre pohyb psov 

1. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke, každý nebezpečný pes 
musí mať aj nasadený náhubok . 
2. Vstup so psom je zakázaný: 
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a/ do areálu  MŠ ,  na cintoríny a iné pietne miesta, do úradných budov,  kultúrnych a 
sociálnych zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb 
okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ 
nerozhodol inak. 
 

Článok VI. 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

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

Článok VII. 
Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 
a/ neprihlási psa do evidencie 
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku IV. body 1, 
2, 3, 4 
c/ neohlási Obecnému úradu, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 
d/ neohlási Obecnému úradu odcudzenie, zničenie alebo stratu známky 
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, 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 Obecnému úradu, 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 podľa článku V., bodu č. 2 
3. Za priestupok podľa: 
a/ tohto článku, bodu č. 2, písm. d/ a e/ obec uloží pokutu do 500,- Sk ( 16,59EUR) 
b/ tohto článku, bodu č. 1, písm. a/ a bodu č. 2, písm. a/, b/, c/ obec uloží pokutu do 
5 000,- Sk ( 165,96 EUR ). 
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 
dozvedelo, 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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 
8. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu 
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v bode č. 3 tohoto článku. 
9. Priestupku proti poriadku v správe sa dopustí aj ten, kto poruší iné povinnosti ako sú 
uvedené v predchádzajúcich bodoch, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo týmto VZN. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do 1 000,- Sk                   
( 33,19EUR). 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Držiteľ psa, ktorému vznikne odo dňa účinnosti tohoto VZN povinnosť podľa článku 3, 
bodu č. 1 zaevidovať psa, splní si túto povinnosť od 1. januára do 31. januára toho ktorého 
roku. 
2. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať Obci Žitná-Radiša poplatok za 
psa podľa platného VZN o miestnych poplatkoch na území obce. 
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4. Toto VZN nadobúda účinnosť od 15 dní odo dňa vyvesenia. 
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN strácajú účinnosť  všetky doteraz platnéVZN 
o podmienkach držania psov na území obce Žitná-Radiša. 
 
 
 
 
 
V Žitnej-Radiši, dňa : 28. augusta 2007 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Rudolf Botka 
                                                                                                    starosta obce 
 
 
Vyvesené : 
Zvesené : 

 


