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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
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o niektorých podmienkach držania a chovu psov  

v obci Holice.  

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Holice a na webovom sídle obce:    13. 6. 2020 
VZN schválené dňa:              
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Holice a na webovom sídle:     
VZN zvesené dňa:              



Obecné zastupiteľstvo obce Holice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6, § 4 ods. 
5, § 5 a § 6 zákona č. 282/2002 a Z. z., zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania a chovu psov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o držaní psov“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.    
 

Článok 1  

Úvodné ustanovenie  

  
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti 
právnických osôb a fyzických osôb pri držaní psov v obci Holice (ďalej len „obec“), 
evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečistení verejných priestranstiev a 
riešenie priestupkov.  
  
2.  Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov1.  
(§ 1 ods. 2 zákona o držaní psov).  
   

Článok 2  
Vymedzenie pojmov   

  

1.  Podľa zákona o držaní psov, zvláštnym psom je pes:  

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona²,  
b) používaný horskou službou,  
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany3,  
d) poľovný,  
e) ovčiarsky,  
f) vodiaci,  
g) 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 nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi4  
  

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.  

  
  

Článok 3  
Evidencia psov 

  
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov 

(ďalej len „evidencia“). 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. 



  
2.  Do evidencie sa zapisuje najmä:  
 

a) evidenčné číslo psa,  
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,  
c) meno, priezvisko a adresa (príp. telefónny kontakt) 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 nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi4,  
f) úhyn psa,  
g) strata psa.  

  
3.  Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
do 30 dní od zmeny oznámiť obci, kde je, alebo má byť pes evidovaný.  
 
4.  Obec je zo zákona povinná viesť evidenciu viesť evidenciu psov držaných na území obce. 
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej je 
uvedené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes 
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 
 
5.  Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť 
obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia 
ako 3,50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným 
nariadením. 
   
6.  Obec je zo zákona povinná oznámiť vlastníkom psov, že majú povinnosť zabezpečiť trvalé 
označenie ich psa transpondérom (t.j. čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a jeho 
majiteľovi). V prípade, ak tak vlastník psa v zákonom stanovenej lehote neurobí, orgán 
veterinárnej správy uloží vlastníkovi pokutu 50 EUR. Zaplatením tejto pokuty prechádza 
povinnosť označiť psa transpondérom na obec. 
 
 
  

Článok 4  
Vodenie a pohyb psov  

  
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba 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.  
  
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba 
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok.  
  



3.  Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom 
vykonáva dohľad.  
  
4.  Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej 
obrane alebo krajnej núdzi4, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.  
 
 5. Osoba, ktorá na území obce vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na 
požiadanie poverených pracovníkov obce alebo polície preukázať totožnosť psa lyssetkou 
alebo čipom.  
  
6. Vodiť psa na miesto so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne 
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť 
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.   
 
7. Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je  
a) voľný pohyb psa zakázaný,  
b) vstup so psom zakázaný.   
 
8.  Vstup so psom v obci je zakázaný:  

a) na detské ihriská, športové areály a pietne miesta, pokiaľ vlastník, správca,        
alebo užívateľ nerozhodol inak,  

 

     b)   do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení,  
           obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov v zmysle  
           platných právnych predpisov, pokiaľ vlastník, správca, alebo užívateľ nerozhodol inak,  
 

b) bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú, alebo   
zhlukujú ľudia.  

  
9. Voľný pohyb psov je zakázaný:  
 
     a)   v areáli Základnej školy a materských škôl Obce Holice;  
     b)   v areáli zdravotného strediska v Holiciach,  
     c)   na verejných priestranstvách v okolí bytových domov v Holiciach,  
     d)   vo všetkých cintorínoch v Holiciach,  
     e)   v areáli kostola,  
     f)    na verejnom priestranstve v okolí kostola a Obecného úradu Holice,  
     g)   na verejnom priestranstve v okolí Kultúrneho domu v Holiciach,  
 
10.  Zakazuje sa aj:  
 

     a)   opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom),  
     b)   opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom 
priestranstve     
           aj uviazaného a opatreného náhubkom,  

c) podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem 
služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku.  

 



11.  Miesta vymedzené podľa ods.8 písm. a) a b) a ods. 9 tohto článku musia byť viditeľne 
označené umiestnením vhodného piktogramu alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník, 
správca,  alebo užívateľ budovy alebo zariadenia.  
 
 

Článok 5  
Povinnosti súvisiace s túlavými zvieratami na území obce 

 

1. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho. 

2.  Túlavým zvieraťom rozumie: „Zviera, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo 
držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo 
držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti,” 
 
3. Obec je zo zákona povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich 
umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Takýto odchyt túlavých zvierat 
môže robiť iba osoba, ktorú Štátna veterinárna a potravinová správa schválila na odchyt 
túlavých.  
 
4.  Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu 
o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat. Obec je taktiež zo 
zákona povinná prevziať túlavé zvieratá nájdené na území obce a umiestniť ich v karanténnej 
stanici alebo útulku pre zvieratá a zabezpečiť starostlivosť o tieto túlavé zvieratá. 
 
5. Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo 
dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom 
nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej 
bolo zviera nájdené. 
 
 

Článok 6  
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

  
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zberných odpadových nádob.  
 
2.  Obec je taktiež zo zákona povinná umiestniť na miestach, kde je voľný pohyb psa 
povolený, nádoby vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické 
odstraňovanie ich obsahu. Na nádobách musí byť viditeľne označený účel ich použitia.   
 

 
 

Článok 7 
Podmienky chovu psov na území obce 

1.  Chovateľ má právo na chov psov len za podmienok daných zákonom č. 39/2007 Z. z. o 
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ostatných zákonov, Nariadení vlády 
SR, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). 



2. Chov psov je povolený len s písomným súhlasom susedov v okruhu min. 50 m s úradne 
osvedčeným podpisom: za vlastníka susedných nehnuteľností sa považujú aj vlastníci 
vzdialenejších nehnuteľností, pokiaľ sa ich môžu dotýkať nepriaznivé vplyvy chovaných 
zvierat (napr. zápach, hluk). 

Článok 8 
Povinnosti chovateľa psov na území obce 

 
 
Chovateľ psov je povinný: 
 
a) ohlásiť obci chov psov pred začatím chovu. Počet a druh chovaných zvierat je závislý od 
podmienok a bude posudzovaný individuálne, 
 
b) dostatočne zabezpečiť objekt slúžiaci pre chov zvierat proti náhodnému vniknutiu 
neoprávnených osôb, ako aj proti nežiaducemu vyslobodeniu zvierat, 

c) zabezpečiť chov a správanie zvieraťa tak, aby nedošlo k porušovaniu verejného poriadku v 
obci a obmedzeniu lebo ohrozeniu zdravia a bezpečnosti občanov a k poškodeniu ich majetku, 

d) dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa, správne 
manipulovať a skladovať potravu a mať zabezpečenú hygienickú likvidáciu exkrementov, 

e) na vlastné náklady pri zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a re 
vakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v 
imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a 
biologických potrieb. 

f) po vyhlásení mimoriadnych veterinárnych opatrení Regionálnou veterinárnou správou 
nechať zviera zaočkovať prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov a pri ochorení 
zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie, 

g) zachovať medzi chovnými zariadeniami a medzi uličnou čiarou vzdialenosť min. 10 m, od 
obytných domov min. 15 m, v susedstve bytoviek s dvomi a viac bytmi vzdialenosť min. 30 
m a od individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Ďalej je povinný pravidelne čistiť 
chovné zariadenie, ktoré musí mať napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove zvierat musia 
byť dodržané všetky hygienicko- epidemiologické normy. 

h) výkal z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do 
vybetónovanej jamy a kompostovať. Vzdialenosť takto upraveného hnojiska od 
individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je min. 30 m. Chovateľ musí mať 
zabezpečený odbyt skladovaného hnoja.  

i) sústavne sa starať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch a v okolí chovného 
zariadenia, obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov, dezinfekciou a 
prekrývaním hnojiska. 

j) zabezpečiť bezpečné (v osobitnom priestore zabezpečenom proti vniknutiu iných zvierat a 
škodcov) dočasné uloženie uhynutého zvieraťa (vedľajší živočíšny produkt, ďalej len VŽP) 



do doby jeho neškodného odstránenia (najmä asanačný podnik, alebo v mimoriadnom prípade 
na základe nariadenia RVPS iné povolené neškodné odstránenie). 

 

 

Všeobecné podmienky: 

1. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ psov je povinný dbať, aby zviera neohrozovalo a 
nadmerným spôsobom nerušilo spoluobčanov a nenarušovalo občianske spolunažívanie. 

2. Majiteľ, držiteľ alebo chovateľ psov nesmie chovať zvieratá v nevhodných podmienkach 
alebo tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie a je zakázané jeho týranie. 

3. Cvičenie psov pre služobné účely je možné len vo vyhradených kynologických areáloch 
alebo v priestoroch na to zvlášť vymedzených, okrem psov používaných na výkon práva 
poľovníctva. 

4. Zriadiť a prevádzkovať registrovanú chovateľskú stanicu možno len s povolením obce a 
RVPS. 

5. Verejné kynologické podujatia ako i prehliadky a výstavy psov sa môžu konať len na 
základe povolenia obce a po súhlase RVPS a príslušného orgánu hygieny. 

6. Je zakázané ukončovať chov a držanie zvieraťa vypustením v obci alebo do voľnej prírody. 

 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce a Obecný úrad Holice.  
2. VZN bolo schválené Uznesením  
3. VZN nadobúda účinnosť  
 
 
 

               Ing. Ľudovít Iván          
                     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Vysvetlivky:  
  
1. Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 
124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1991 o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 255/1994 o poľnej stráži 
v znení neskorších predpisov   
  
2. 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.   
  
3. Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  
  
4. § 24 a 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20200101.html 

 
                                         
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20191031.html  
 
Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/282/20170101.html 
  
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o 
podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky 
pre zvieratá  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/123/20080501.html 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


