
DODATOK č. 1 k  
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opatovce 

č. 1/2013 
o podmienkach držania psov na území obce Opatovce 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Opatovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 
písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a v súlade so 
zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon 
o držaní psov) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len VZN) č. 1/2003: 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Účelom tohto VZN je úprava niektorých podmienok držania psov na území obce 
Opatovce. 
(2) pôvodné znenie 
(3) VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov.1  
(4) pôvodné znenie  

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov 

Podľa § 2 zákona o držaní psov: 
(1) zvláštnym psom je pes: 
a. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona3 

b. pôvodné znenie 
c. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh CO4 

d. pôvodné znenie 
e. pôvodné znenie 
f. pôvodné znenie 
g. pôvodné znenie 
(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.5 

(3) pôvodné znenie 
Čl. 3 

Evidencia psov 
(1)  pôvodné znenie  
(2) pôvodné znenie  
(3) Evidenciu a vydávanie známok vedie obec. 
Ďalšie body  -  pôvodné znenie 

Čl. 4 
Vodenie psa 

pôvodné znenie 
 

Čl. 5 
Vymedzenie miest so zákazom voľného 

pohybu psov a vstupu so psom 
(1) Voľný pohyb psa bez vôdzky a náhubku pri nebezpečnom psovi po obci je zakázaný 
(okrem výnimky, uvedenej v Čl. 2 ods. 3 tohto VZN). 
(2) pôvodné znenie 
(3) pôvodné znenie 
 



Čl. 6 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

pôvodné znenie 
 

Čl.7 
Priestupky 

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 
a. neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu 
skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny 
b. neprihlási psa do evidencie 
c. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v tomto VZN 
d. neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5 

e. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky   
f. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených 
 
(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. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 
ohrozovania psom, 
c. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5 

d. evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
e. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. 
 
(3) Za priestupok podľa 
-  ods. 1 a 2 písm. a/ až c/ obec môže uložiť pokutu do 165 € 
-  ods. 2 písm. d/ až f/ obec môže uložiť pokutu do 65 €. 
 
(4) Priestupky podľa toho zákona prejednáva obec. Na priestupky a ich prejednávanie sa 
vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6 

 
 (5) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 
 

Čl. 8 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) pôvodné znenie 
(2) Držiteľ psa, ktorému vznikne odo dňa účinnosti tohto VZN povinnosť podľa § 3, ods. 1 
zaevidovať psa, splní si túto povinnosť do 30 dní. 
(3) Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať obci poplatok za psa podľa platného 
VZN. 
(4) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva pracovník obecného úradu a hlavný kontrolór  
obce. 
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2003 o podmienkach držania 
psov v obci Opatovce.                                                                                                                                 
(6) Toto VZN bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Opatovce                                                 
dňa 06.03.2013  uzn. č. 3/2013 a nadobúda účinnosť od 01.04.2013.                                             



(7)    Dodatok VZN č. 1 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Opatovce                                                 
dňa 17.04.2013  uzn. č. 29/2013 a nadobúda účinnosť od 09.05.2013 

 

 
V Opatovciach 20.03.2013 
 
 
 
 

 
    Janka Horňáková 

starostka obce 
 

1/ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, 
zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 
colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 
/2/Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
/3/ Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. 
/4/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. 
5) § 24 a 25 Trestného zákona. 
6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 

 
 

 dňa 

1. Návrh Dodatku  č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci 
Opatovce  

21.03.2013 

2. Návrh Dodatku  č. 1 k VZN zvesený z úradnej tabule v obci 
Opatovce 

06.04.2013 

3. Návrh Dodatku  č. 1 k VZN schválený obecným zastupiteľstvom 17.04.2013 

4. Dodatok  č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce 23.04.2013 

5. Dodatok  č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom 09.05.2013 

 

 


