
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

č.1/2013 
 

o  držaní  psov na území  obce  Unín 
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Unín na základe samostatnej pôsobnosti 
podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
sa uznieslo na tomto nariadení : 
 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

      
 

1. Účelom tohto VZN je vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 282/2002 
Z.z. v platnom znení. 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa 
osobitných predpisov. 1/ 

3. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 
držaní psov na území obce Unín, evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov, 
odchyt psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev, vykonávanie 
dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia a riešenie priestupkov. 

4. Týmto nariadením  nie sú dotknuté ustanovenia  Občianskeho zákonníka 
a Trestného zákona a osobitných predpisov. 2/ 

5. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Unín .  
6. Nariadenie sa vydáva v záujme zvýšenia ochrany zdravia a životov občanov 

obce nerušeného užívania ich nehnuteľností, zabezpečenia poriadku a hygieny 
na verejných priestranstvách  ako aj ochrany  verejne prístupných objektov a 
ostatných zvierat žijúcich na území obce. 

 
 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Držiteľom psa je každá zodpovedná osoba  manipulujúca so psom, alebo ten 

u koho sa pes nachádza  prechodne,  teda má psa v dočasnej držbe a  nakladá 
s ním ako s vlastným. 

2. Majiteľom psa sa pre účely tohto nariadenia rozumie fyzická  alebo 
právnická osoba, ktorá je výlučným vlastníkom psa. 

3. Chovateľom psa  pre účely tohto nariadenia   je každá fyzická a 
právnická  osoba,  obvykle majiteľ psa , ktorej starostlivosť je zameraná na jeho 
praktické využitie a na cieľavedomé  rozmnožovanie. 

4. Za verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak 

verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, 

schodiská, parkoviská, zastávky HD, parky, areál školy, zdravotníckych, 



administratívnych a obdobných zariadení, detské a školské ihriská, pietne 

miesta, vodné toky a ich nábrežia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti 

budov, čiže priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez 

obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo 

týchto miest. 

5. Zvláštnym psom je pes                                            

      a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného 

zákona, 3/ 

      b/ používaný pri záchranných , lokalizačných a likvidačných  prácach pri    

      plnení úloh  civilnej obrany, 4/ 

      c/ poľovný, 

      d/ ovčiarsky, 

      e/ vodiaci, 

      f/ používaný počas výcviku,  alebo súťaže konanej podľa medzinárodného    

      alebo národného skúšobného poriadku. 

6.  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. 5/ 

7. 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. Evidenciu psov vedie Obecný úrad Unín, ktorý okrem evidencie uvedenej 

v Zákone 282/2002 Z.z. § 3 ods. 3 si vedie aj: 
-  telefónny resp. e-mailový kontakt na majiteľa zvieraťa. 

2.  Každý pes držaný nepretržite viac ako  90 dní na území obce Unín podlieha 
evidencii psov. Každý pes po dovŕšení  veku 6 mesiacov podlieha evidencii 
v obci. 

3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od 
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v odseku  2  článku 3 tohto 
nariadenia na obecnom úrade  v obci Unín.  

4. Do evidencie sa zapisujú údaje , ktoré sú obsahom  evidenčného listu a to : 
   a/  evidenčné číslo psa , 
   b/  tetované číslo alebo údaj čipu   
   c/  rasa, vek, pohlavie a účel držania psa, 
   d/  meno , priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa a resp. držiteľa psa, 
   e/  umiestnenie chovného priestoru , alebo zariadenia na chov  v ktorom sa   
         pes na  území obce nachádza , ako aj  umiestnenie psa  keď sa  nezhoduje        
         s miestom trvalého pobytu držiteľa resp. majiteľa psa,  
   f/  skutočnosť , že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý,     
        alebo vyprovokovaný a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej    
        núdzi,  5/ 
   g/  úhyn psa, 
   h/  strata psa   



 
5. Obec vydá držiteľovi  psa zapísaného do evidencie známku psa a to bezplatne,  

na ktorej je uvedené číslo psa , názov Obec Unín a údaj o tom , či je pes 
nebezpečným psom , známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu 
známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní odvtedy čo odcudzenie, 
zničenie alebo stratu známky zistil a to  na obecný úrad Unín a obecný úrad je 
povinný držiteľovi psa za úhradu  2,00 € vydať náhradnú známku. 

7. Každú zmenu skutočností  a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ 
psa povinný do 30 dní od zmeny uvedených skutočností  oznámiť Obecnému 
úradu Unín. 

8. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť preukáže príslušným 
dokladom  /napr. preukazom ZŤP,  protokolom o vykonaní  príslušnej skúšky 
a pod./  

9. Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným sa zaznamenávajú do evidencie  psov . 
O skutočnosti, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil  v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi musí byť 
vykonaný záznam (tiež  Policajným zborom Slovenskej republiky a  príslušným 
zverolekárom). Na základe tohto záznamu Obecný úrad Unín vydá držiteľovi 
psa známku “nebezpečný pes“, namiesto bežnej evidenčnej známky. 

 
Článok 4 

Vodenie psov 
 

1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na 
požiadanie kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať 
totožnosť psa evidenčnou známkou. 

2. Každý pes musí byť riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.  
3. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu 

psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom 
postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií tak, aby 
bolo možné psa ovládať v každej situácií. 

4. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, 
ktorá je fyzicky a psychicky schopná psa ovládať v každej situácii tak,  aby 
neohrozoval resp. nenapadol  človeka  alebo zvieratá. 
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov 
môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. 

5. Za psa vždy v plnom rozsahu  zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa 
vedie,  alebo  nad psom vykonáva dohľad. 

6. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a každý 
nebezpečný pes musí mať nasadený aj náhubok. 

7. Držiteľ psa a aj ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje  meno,  priezvisko 
a celú adresu trvalého pobytu osobe,  ktorú pes pohrýzol.  Zároveň držiteľ psa 
je povinný neodkladne túto skutočnosť , že pes pohrýzol človeka bez toho,  aby 
bol sám napadnutý,  alebo vyprovokovaný,  ak sa nepoužil v nutnej obrane  
alebo v krajnej núdzi,  ohlásiť na Obecnom úrade v Uníne do 15 pracovných 
dní odo  dňa útoku. 
 

8. Pri vodení psa je osoba, ktorá psa na území obce vedie alebo nad 
ním vykonáva dohľad  dodržiavať tieto pravidla : 



a/  je povinná na požiadanie príslušníka policajného zboru SR a osobe ktorá je 
oprávnená vykonávať kontrolu vo veci na území obce preukázať totožnosť psa 
známkou, 
b/   nie je dovolené vyzývať,  alebo huckať psa k útoku na inú osobu,  alebo iné 
zviera, 
c/   v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi  psami alebo k poraneniu osoby , je 
držiteľ  psa povinný zranenej osobe predložiť doklad o povinnej vakcinácii 
a zaistiť  veterinárne  vyšetrenie svojho psa . Zároveň je povinný zniesť všetky 
náklady s touto skutočnosťou, 
d/   pri vodení psa je ten,  kto psa vedie povinný sa správať tak, aby bol 
schopný   zabrániť psovi v útoku na človeka alebo zviera ,  
e/   po celú dobu vodenia psa  ten,  kto psa vodí  musí ho mať sústavne pod 
dohľadom,  
f/   na miestach , kde je vodenie psa povolené len na vôdzke , je ten kto psa 
vedie  povinný  mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v prípade potreby 
bol schopný okamžite odvrátiť hrozbu ohrozenia,  alebo útoku na človeka alebo 
zviera. Vôdzka musí byť bezpečne pripevnená na obojok, alebo prsnom 
postroji. 
 

9. Vstup so psom / okrem psa vodiaceho a služobného / je v obci 
zakázaný :  
a/   na detské ihriská a pieskoviská, športové areály,  do kostolov,  na cintorín 
a ostatné  pietne miesta, ak  vlastník , správca alebo  užívateľ nerozhodol inak , 
b/ do úradných budov,  do zdravotníckych,  školských, kultúrnych a sociálnych   
    zariadení, stravovacích zariadení, obchodov , zariadení pre poskytovanie 
služieb,  pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol  inak , 
d/    do ostatných miest označených – Zákaz vstupu so psom- 
 

10. Voľný pohyb psov / bez vôdzky , okrem nebezpečných psov/ s pripevneným 
náhubkom je povolený iba v  niektorých častiach katastrálneho územia obce 
Unín, ktoré sú viditeľne označené tabuľkami ako vyhradené miesta pre 
venčenie psov resp. plochy určené k voľnému pohybu psov. 
 

11. Voľný pohyb  nebezpečných psov v celom katastrálnom území obce   je 
jednoznačne  zakázaný. 
 

12. Zakazuje sa :  
a/  voľný pohyb psov bez vôdzky na pozemkoch vo vlastníctve, správe a užívaní 
obce   /extravilán  aj  intravilán/ s výnimkou  miest vyšpecifikovaných 
v odseku 10 ako  plochy určené k voľnému pohybu psov, 
b/ opustenie psa na verejnom priestranstve bez bezpečného uviazania 
k pevnému  objektu  / napr. na zábradlie  pred obchodom/, 
c/ opustenie nebezpečného psa,  alebo jeho zanechanie  bez sústavného dozoru 
na   verejnom priestranstve a to aj keď je riadne uviazaný k pevnému objektu  
a má  riadne nasadený  náhubok, 
d/ podnecovať psa na agresivitu proti inej osobe alebo inému zvieraťu , okrem  
    služobných psov počas výcviku  alebo služobného zákroku, 
e/  počas jazdy na motocykli a bicykli je zakázané zároveň viesť psa, 
f/  voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia,   
     ktorým voľný  pohyb na celom území obce je prísne zakázaný, 



g/ voľný pohyb a ponechanie psov na verejne prístupných miestach 
v spoločných  priestoroch bytových domov, okrem miest na to vyhradených 
a vyznačených, s výnimkou vodiacich psov a psov služobných počas ich 
služobného zákroku. 

13.  Zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na 
služobných psov  a iných zvláštnych psov počas služobných zákrokov, resp. pri 
plnení ich iných úloh.  

14. Pohyb psov na pozemkoch tretích osôb je možný iba so súhlasom vlastníka , 
správcu alebo užívateľa tohto pozemku inak je pohyb psov na cudzom 
pozemku prísne zakázaný. 

15. Zákaz voľného pohybu psa neplatí v objektoch – nehnuteľnostiach  držiteľa 
psa, ak sú bezpečne ohradené tak , aby bolo zabránené jeho úniku mimo týchto 
objektov,   resp. plot držiteľa psa. 

16. Zákaz voľného pohybu psov neplatí na voľných poľnohospodársky obrábaných  
plochách extravilánu obce a to len po zbere úrody a iba vtedy,  ak majiteľ alebo 
užívateľ týchto pozemkov nerozhodne inak a ak takýto pohyb psov na vyššie 
uvedených pozemkoch nie  je v protiklade  s ustanoveniami  zákona  
o poľovníctve 8/ 

 

Článok  5 
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

 
1. Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes 

znečistil verejné priestranstvo a uložiť ich na určené miesto. Určeným miestom 
je nádoba na  komunálny  odpad,  nádoba na uličné smeti,  prípadne špeciálna 
označená nádoba  určená na výkaly psov.  
 
 

Článok 6 
Priestupky a sankcie 

  
1.  Priestupku1 sa dopustí držiteľ psa, ak 

a/ neprihlási psa do evidencie  
b) neoznámi obci  v ktorej pes je evidovaný,  alebo má byť evidovaný, každú 
zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich 
zmeny,  
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 4 
ods. 4 tohto VZN,  
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý , alebo  
    vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,  
e) neoznámi odcudzenie,  zničenie,  alebo stratu známky,  
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

2. Priestupku 2  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 krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,  
     d) nepreukáže evidenčnou  známkou totožnosť psa,  
     e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,  



     f) neodstráni  okamžite  exkrementy, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 
 
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c), článku 6 tohto nariadenia  

možno uložiť pokutu do 165 €  a                                                                                                                                      
za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) , článku 6 tohto nariadenia  možno 
uložiť pokutu do 65 €. 

 
4. Priestupkom  fyzických osôb v zmysle §48 zákona č.372/1990 Zb.  6/  

o priestupkoch  v znení neskorších predpisov , je aj porušenie  povinností , ktoré 
sú uvedené v tomto  VZN a nie sú ako priestupok  definované v osobitných 
predpisoch. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec  a organ Policajného 
zboru a Obvodnému úradu Skalica. 

 
5. Obec uloží pokutu do jedného roka odo dňa  , keď sa o porušení povinností 

vyplývajúcich z tohto nariadenia dozvedela , najneskôr však do troch rokov odo 
dňa , keď k porušeniu došlo.  

 
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

7/. 
 
7.  Výnos pokút  je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených 

v blokovom  konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho 
rozpočtu.  

 
8. Ak sa držiteľ psa  alebo ten , kto psa vedie , dopustí priestupku opakovane , možno 

mu uložiť  pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v ods. 3 , článku 6 tohto 
nariadenia. 
 

9. Na základe ust. § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, je starosta obce Unín oprávnený uložiť právnickej, 
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia pokutu až do výšky 6638 €. 
  

__________________ 
1 § 7 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z. 
2 § 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z. 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Odchyt psa, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa  pohybuje po verejných  

priestranstvách voľne dostupných verejnosti resp. na území iných osôb 
a ktorého držiteľ nie je známy vykonáva  spôsobilá osoba. 

2. V prípade  mimoriadneho veterinárneho nariadenia v súvislosti s výskytom 
nákazlivých chorôb ako je besnota a pod. je prísne zakázaný pohyb psov na 
celom území obce. 

3. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných platných 
právnych predpisov.  

4. Držiteľ  psa je povinný pravidelne ročne platiť obci poplatok za psa v súlade so 
znením nariadenia obce Unín o miestnej dani za psov na území obce Unín 

5. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec Unín prostredníctvom 
poverených pracovníkov obce,  poslanci obecného zastupiteľstva, členovia 
komisie pre ochranu verejného poriadku v obci  a Hlavný kontrolór obce Unín. 



 
6. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie 

obce Unín  č. 1/2009 o niektorých  podmienkach  držania  psov na území obce 
Unín zo dňa 12.8.2009, avšak je platné a účinné do dňa, v ktorom účinnosť 
nadobudne toto nové VZN . 

7. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o  držaní psov na území obce Unín 
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Uníne na svojom zasadnutí dňa 23.7.2013  
uznesením č.19/2013. 

8. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. 
8.8.2013. 
 

V Uníne dňa  23.7. 2013 
                      
                                                                                                           Štefan Andel 
                                                                                                      starosta  obce  Unín  
                                                                  
 
 
                                                                                                                           
Vyvesené na verejnej tabuli  dňa  : 24.7.2013 
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Súvisiace  predpisy ......................................................................................................................................... 
1/ Napríklad  zákon Národnej rady SR č.171/1993Z.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 polícií , zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení 
neskorších predpisov , zákon SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších  predpisov , zákon č.238/2001 Z.z. Colný 
zákon v znení zákona č.553/2001Z.z.,zákon NR SR č.255/1994 Z.z. o poľnej stráži. 
2/ Napríklad zákon  NR SR č.115/1995 Z.z.  o ochrane  zvierat, zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákon č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
3/  Zákon č.379/1997 Z.z.o prevádzkovaní SBS  a podobných činností, o zmene  a doplnení zákona  č.455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení  neskorších  predpisov a o doplnení zákona č.65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov . 
4/  Zákon NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane  obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
5/   § 13 a § 14 zákona č.140/1961 Zb. v znení zákona  NR SR č.248/1994 Z.z. 
6/   §46  a  §47 zákona  č.372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov. 
7/  Zákon  č.71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok/. 
8/ Zákon o poľovníctve  č.115/2013 Z.z. 

 


