
VZN  č.7 o chove , držbe a ochrane psov na území obce Oravská Lesná  

 

                                                                Čl.1 

                                               Úvodné ustanovenie 

 

Na území obce Oravská Lesná možno držať a chovať psov pri dodržaní platných predpisov 

a pri zachovaní podmienok stanovených týmto nariadením. 

                                                                Čl.2 

                                                Vymedzenie pojmov 

1./Majiteľ psa –FO alebo PO, ktorá vlastní psa 

2./Chovateľ psa -FO alebo PO/majiteľ alebo držiteľ/,ktorý chová psa 

3./Držiteľ psa -zodpovedná osoba manipulujúca so psom alebo osoba ,u ktorej sa nachádza 

pes prechodne. 

4./Nebezpečný pes- 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./Zvláštný pes -je pes používaný : 

-súkromnými bezpečnostnými službami 

-horskou službou 

-používaný pri záchranných lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh CO 

-poľovný 

-ovčiarský 

-vodiaci 

-používaný počas výcviku alebo súťaže podľa medzinárodného alebo národného skúšobného 

poriadku. 

6./Túlavý pes – je pes, ktorý sa nachádza mimo domova svojho chovateľa a chodí sám voľne 

po obci. 

7./Voľný pohyb  psa- je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na 

chov 

8./Karanténa-zariadenia na dočasné umiestnenie a pozorovanie psa, u ktorého nie je možné 

vylúčiť podozrenie z nákazy. 

9./Tyranie psa-stav, ktorý psovi spôsobuje utrpenie. 

10. Utrpenie psa-stav, ktorý prevyšuje jeho schopnosti, zapríčiňuje mu neobvyklú fyzickú, či 

psychickú záťaž, ktorú pes nemôže zmeniť alebo z nej uniknúť a môže spôsobovať stres 

,neprimeranú bolesť, či poranenie. 

                                                 Povinnosti chovateľov psov 

                                                             Čl.3 

1/ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Oravská Lesná podlieha 

evidencií psov. Majiteľ psa je povinný písomne prihlásiť psa k evidencií v lehote do 30 dní na 

OcÚ Oravská Lesná a to i vtedy, keď bude u chovateľa psa len na prechodnú dobu. 

2./Zaplatiť poplatok za psa od 6 mesiacov v zmysle VZN o miestnych poplatkoch.- 

3./ Každú zmenu, ktorá sa zapisuje do evidencie psov je držiteľ psa povinný do 30 dní 

oznámiť obci .Do evidencie sa zapisuje najmä: 

a./meno psa 

b./evidenčné číslo psa 

c./tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má 

d./meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa 

e./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 

f./skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný 

a k sa nepoužil v nutnej obrane 



g./úhyn psa 

h./strata psa 

4./Evidenciu psa vedia obec. 

5./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. 

6./Známka je neprenosná na iného psa. 

7./Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od odcudzenia, 

zničenia alebo ak stratu zistil oznámiť na OcÚ v Oravskej Lesnej. Obec je povinná držiteľovi 

za úhradu 3€ 90- Sk. 

8./Chovateľ,alebo majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich 

občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľu “Pozor pes“. 

9./Cvičiť psov je možné len v priestoroch na to určených. 

10./V záujme dodržiavania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti 

a dobrého spolunažívania je chovateľ povinný: 

a./držať psa v čistote 

b./dbať o to ,aby pes neznečisťoval výkalmi cesty, komunikácie, cintorín, parky, verejné 

trávniky. V prípade ak sa stane, je povinný ich odstrániť  

c./dostaviť sa na očkovanie podľa veterinárnych  pokynov, s veterinárnym preukazom 

d./dostaviť  so psom, ktorý poranil človeka k veterinárovi 

e./dbať na to aby nebezpečný pes mal pri vedení nasadený náhubok 

f./dbať na to, aby pes, ktorý nemá náhubok neobťažoval a nerušil okoloidúcich občanov 

g./nahlásiť každý úhyn na OcÚ 

h./chovať psa v takých podmienkach, aby nebol podvyživený a aby netrpel 

ch/ preukázať svoju totožnosť kontrolnému orgánu v súvislosti s kontrolou chovaného psa, 

predložiť očkovací preukaz a doklad o zaplatení poplatku za psa. 

Je zakázané: 

a./vodiť psa do zdravotníckych zariadení, kostola ,obchodov, reštauračných zariadení, MŠ, 

ZŠ, okrem psov zvláštnych a izbových. 

b./nechať voľne pohybovať psa na verejných priestranstvách obce, komunikáciach, MŠ,ZŠ 

c./uviazať psa ,ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve 

d./podnecovať psa proti človeku alebo inému zvieraťu 

e./likvidovať psa 

                                                        Čl.4 

                                                   Vodenie psa 

1/Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzický a psychický spôsobila 

a schopná ovládať v každej situácií. 

2./Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá vedie alebo vykonáva dohľad. 

                                                         Čl.5 

                                                 Priestupky 

1./Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak: 

a./neprihlási psa do evidencie 

b./umožní, aby psa viedla osoba, ktorá je fyzicky a psychicky nespôsobilá a nie je schopná ho 

ovládať 

c./neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, 

ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi 

d./neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky. 

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 pohryzol 



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 

ak sa nepoužil k nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi. 

d./evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa 

e./nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa 

3./Za priestupok podľa 

a./ods.2, písm.d/ a e/ uloží obec pokutu 16€482 Sk, 

b./ods.1 a ods.2,písm.a./až c./uloží obec pokutu do 165€ 4970 Sk 

                                                               Čl.6 

 

                                                    Kontrolná činnosť 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

1.Orgány obce 

2.OcÚ 

3.Príslušné orgány štátnej správy 

                                                              Čl.7 

                                               

                                                  Záverečné ustanovenia 

Toto VZN bolo schválené OZ  12. 12. 2008, uzn. č. 17/2008 

 

 

Návrh vyvesený:26. 11. 2008 

Návrh zvesený: 12. 12. 2008 

Vyvesené : 16. 12. 2008 

Zvesené: 31. 12. 2008 

Účinnosť nadobudlo dňa: 1. 1. 2009  


