
UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV 

 

Vzhľadom na stúpajúce množstvo nečistôt spôsobených psami, 

upozorňujeme občanov na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a 

doplnkov a zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov, a taktiež všeobecne záväzného nariadenia 

obce Malá Čausa č. 3/2020 ktorým sa upravujú podmienky držania 

psov na území obce Malá Čausa, najmä však: 

1: § 4 VZN 3/2020 - Povinnosti chovateľov psov a podmienky pre 

chov a držanie psov 

Chovateľ a držiteľ psa je povinný: 

Ods. 5) Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú psom takým 

spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia. Ak pes 

znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je povinný ten, kto psa vedie, 

výkaly bezprostredne odstrániť ich uložením do najbližšieho 

kontajnera na komunálny odpad alebo do parkového koša. Každý, kto 

psa vedie, je povinný mať so sebou prostriedok na odstránenie psích 

výkalov. 

Ods. 8) 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. 

2: § 6 VZN 3/2020 - Vodenie psov 

Ods. 1) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa 

vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 

Ods. 2) 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, 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. Psa je možné vodiť mimo chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov len na vôdzke, bezpečne 

pripevnenej na obojku alebo postroji a viditeľne označeného 

známkou. 

Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený 

náhubok. 

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

a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom 

zakázaný, 

b) na detské ihriská, pieskoviská a športoviská, 

c) do areálov škôl a školských zariadení, 

d) do areálu pohrebiska. 

Ods. 4) Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne 

obce je zakázaný. 

3: § 7 VZN 3/2020 – Priestupky 

Ods. 2) Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a 

nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa resp. zákazu vstupu so 

psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom podľa § 

7 ods. 2 písm. d) až f) zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže 

obec uložiť pokutu do 65 Eur. 

V závislosti od spôsobu porušenia vyššie menovaných zákonov a VZN, 

udelí príslušný orgán prejednávajúci priestupok – Obec, Policajný 

zbor, Regionálna veterinárna a potravinová správa, pokutu vo výške 

65 – 1000€, pri opakovanom porušení dvojnásobok uloženej sankcie 

a pri ďalšom opakovaní protiprávneho konania aj zákaz chovu psa na 

dva roky. 

 



Príloha č. 1 k VZN č. 3/2020  

 

P O U Č E N I E 

 

Týmto Vás ako majiteľa a držiteľa psa poučujeme, že v zmysle VZN č. 

3/2020 ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce 

Malá Čausa v náväznosti na § 4, ods.5 zákona č.282/2002 Z.z. ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov - na území obce je voľný 

pohyb psa zakázaný. 

V zmysle vyššie uvedeného VZN, je možne vodiť psa mimo chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov len na vôdzke, bezpečne 

pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji a viditeľne označeného 

známkou. Ak držiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa okrem 

priestorov na to určených, dopúšťa sa priestupku podľa zákona 

č.282/2002, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 165€. (§ 7 

ods.3). Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec, v blokovom 

konaní orgánu Policajného zboru. Zároveň Vás tiež poučujeme, že 

zmysle Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov podľa § 22 ods. 6 - Vlastník zvieraťa alebo držiteľ 

zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku 

zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho 

rozmnožovania. V prípade nezabezpečenia takých opatrení, aby 

nedošlo k úniku zvieraťa - psa z chovného priestoru sa vlastník alebo 

držiteľ zvieraťa dopustí priestupku podľa § 48 ods. 4 písm. h) zákona 

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

predpisov. Orgán veterinárnej starostlivosti, čo je v tomto prípade 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza uloží fyzickej 

osobe pokutu od 400 - 1000 € (§ 48 ods. 5 Zákona č. 39/2007 Z. z. o 

veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov). Pri 

opakovanom porušení dvojnásobok uloženej sankcie a pri ďalšom 

opakovaní protiprávneho konania aj zakázať chov psa na dva roky.  

 


