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Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami  

zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení 

pre katastrálne územie obce Šamudovce 

 

 

v y d a v á 

  

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o podmienkach chovu, vodenia 

a držania psov na území obce Šamudovce 
 

 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

  

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je zabezpečenie 

verejného poriadku a čistoty v obci úpravou podmienok chovu, držania a vodenia psov, 

určenie miest so zakázaným voľným pohybom psov, ako aj úpravou práv a povinností 

chovateľov a držiteľov psov v súvislosti s chovom psov. 

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Šamudovce 

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Chovať a držať psa na území obce Šamudovce môže každá fyzická a právnická osoba, 

ktorá má v obci Šamudovce sídlo, alebo trvalý pobyt a ktorá je povinná prihlásiť psa do 

evidencie vedenej na obecnom úrade v Šamudovciach ak je pes v držbe viac ako 90 dní 

nepretržite. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa 

osobitných predpisov. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šamudovce 

č. 3 / 2023 



2. Chovateľom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť 

na právne úkony. Vlastniť je povolené i viac psov za predpokladu ich riadnej evidencie 

zaplatenia dane za psa. 

 

Článok 3 

Evidencia psov 

 

1. Každý  pes držaný  nepretržite viac  ako 90  dní  na území Slovenskej republiky 

podlieha evidencii psov 

2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa lehoty uvedenej v čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia v mieste, kde sa pes 

v danom roku prevažne nachádza. 

3. Evidenciu  evidenčných  známok pre  psov  chovaných v obci Šamudovce, vedie 

obecný úrad v Šamudovciach. 

4. Do  evidencie sa zapisuje najmä :  

a) evidenčné číslo psa,  

b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,  

c) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na 

území obce zdržiava,  

d) úhyn psa,  

e) strata psa. 

5. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ  psa 

povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť oddeleniu daní a poplatkov 

6. Od  6 mesiacov  veku psa je  chovateľ  povinný  platiť  miestny poplatok  za psa vo  

výške 3,50€ , základom poplatku je počet psov.  

 

Článok 4 

Povinnosti chovateľa psa a podmienky pre chov a držanie psa 

 

1. Chovateľ a držiteľ psa je povinný: 

a) prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade a prísne dodržiavať 

ustanovenia upravujúce evidenciu psov, 

b) nahlásiť všetky zmeny v chove psa, stratu psa, úhyn psa a pod., 

c) zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom -čipom podľa § 19 ods. 9. zákona 

č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 



d) prísne dbať na to, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom  

okolí, a tak nenarušoval občianske spolunažívanie, 

e) bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo 

dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia, 

f) dbať na ochranu psa, riadnu výživu a jeho čistotu, 

g) dostaviť sa v lehotách stanovených veterinárnou správou k pravidelnému očkovaniu 

a ošetrovaniu proti nákazlivých chorobám. Prísne dodržiavať každoročne povinnosť 

očkovania proti besnote, 

h) zabezpečiť, aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo s 

vykonaním náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných 

plemien, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov, 

i) držiteľ psa, alebo 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 údaje o majiteľovi psa. Súčasne je povinný 

oznámiť obci, kde je pes evidovaný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, 

aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo 

inej krajnej núdzi, 

j) okamžite psa, ktorý poranil človeka, dať na vlastné náklady prehliadnuť 

veterinárnemu lekárovi, vyžiadať si o tom potvrdenie, 

k) držiteľ psa je povinný platiť miestu daň za psa v súlade s prijatým všeobecne 

záväzným nariadením obce o miestnych daniach, 

l) chovateľ nesmie opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho. 

 

2. Podmienky  pre chov  a držanie psov:  

a) chovateľ alebo majiteľ psa v rodinnom dome je povinný zabezpečiť, aby pes 

nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot. Na bránu je povinný umiestniť 

tabuľku „Pozor pes!“, 

b) Chov viac ako 3 psov je povinný chovateľ, alebo držiteľ ohlásiť vopred na obecnom 

úrade v Šamudovciach. Chov je možný iba s písomným súhlasom vydaným obcou. 

c) každý majiteľ psa zodpovedá za škody na majetku alebo na zdraví spôsobené psom.  

 

 

 

 



Článok 5 

Vodenie psa a zákaz voľného pohybu psov 

 

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

vykonáva dohľad. Vodiť psa 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 zabraňoval vzniku škôd 

na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré pes mohol spôsobiť.  

2. Vodiť psa mimo chovného priestoru možno len na vôdzke s ochranným náhubkom. 

3. Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané:  

a) na všetky miesta označené upozornením ,,Zákaz vstupu so psom“, 

b) do areálov základnej školy a materskej školy, 

c) do prevádzky miestnych potravín, 

d) do areálu pohrebiska, 

e) do areálu obecného úradu Šamudovce. 

4. Zákaz vstupu so psom sa viditeľne označí na príslušných miestach grafickou značkou 

alebo tabuľou ,, Zákaz vstupu so psom“. 

5. Voľný pohyb psov  bez vôdzky a náhubku mimo chovného priestoru alebo zariadeniach 

na chov  je na verejných priestranstvách v intraviláne obce je zakázaný. 

 

Článok 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

 

1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný: 

a) zabezpečiť aby pes neobťažoval okolie hlukom, zápachom, alebo výkalmi, 

b) na verejne prístupných miestach neodkladne odstrániť psie výkaly, aby 

nedochádzalo k úniku a zápachu do okolia. 

 

Článok 7 

Priestorové podmienky 

 

1. Priestor slúžiaci na chov a držania psa má mať adekvátne rozmery predovšetkým vo 

vzťahu k základným biologickým potrebám zvierat s ohľadom na nutnosť základnej 

potrebnej aktivity psa. 



2. Priestor slúžiaci na chov a  držanie psa musí byť  situovaný do odľahlých častí pozemku 

v  zodpovedajúcej vzdialenosti od  susediacich nehnuteľností tak, aby nedochádzalo  k   

nadmernému  obťažovaniu   obyvateľov,  aby nebola narušená obyvateľnosť  a 

hygienická  kvalita  obytného prostredia. 

3. Chovať  psy možno len na takých miestach a takým spôsobom, aby nezaťažovali 

prostredie nad prístupnú mieru hlukom, pachom a rušením nočného kľudu.  

 

Článok 8 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak poruší ustanovenia § 7 zákona č. 282/2002 Z.z. 

v z.n.p., ak: 

a) neprihlási psa do evidencie obce, 

b)  umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 

zákona č. 282/2002 Z.z. v z.n.p 

c) neohlási,  že  pes  pohrýzol   človeka  bez  toho,   aby  bol   sám  napadnutý  alebo 

vyprovokovaný  (ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi). 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, 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,   že  pes   pohrýzol   človeka   bez   toho,   aby  bol    sám  napadnutý   alebo 

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

d) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa . 

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur 

a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

 

 

Článok 9 

Odchyt psov 

 

1. Voľne pohybujúci sa pes bude odchytený. Odchyt túlajúcich sa psov na základe 

objednávky vykonáva pre obec Šamudovce organizácia Pomoc psíkom na východnom 

Slovensku. 



2. Držiteľ, ktorého pes sa stratil, je povinný ihneď po zistení tejto skutočnosti nahlásiť 

stratu poverenej organizácii, prípadne poverenému zamestnancovi obecného úradu 

Šamudovce. 

3. Držiteľ, ktorého pes bol odchytený, je povinný si po tom, ako sa dozvedel o jeho 

odchyte, prevziať psa a uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o psa, 

prípadne so zneškodnením kadávera. 

4. Ak sa do 7 dní od odchytu neprihlási jeho držiteľ, bude pes považovaný za túlavého 

a bude umiestený do útulku. 

5. Informácie o odchytených psoch poskytuje poverená organizácia. 

 

Článok 10 

Záverečné  ustanovenia 

  

1. Na tomto všeobecne záväznom  nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce  

Šamudovce dňa 14.12.2022. 

2. Dňom 01.01.2023 nadobúda účinnosť toto VZN a zároveň sa ruší VZN č. 4/2001 

o podmienkach chovu a držania psov v katastrálnom území obce Šamudovce na rok 

2001. 

 

 

 

  

          Emil Ircha 

starosta obce 

 

 

 
 


