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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

č. 3/2020 

ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Kľúčovec 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Kľúčovec  podľa § 6 ods. 1 zákona   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) a     § 

6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov, sa uznieslo: 

   

§1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje výšku úhrady za náhradnú 
evidenčnú známku psa, podrobnosti o vodení psa, vymedzenie miest kde je voľný pohyb psa zakázaný, 
vymedzenie miest kde je vstup so psom zakázaný a podrobnosti súvisiace so znečisťovaným verejných 
priestranstiev. 

 
§2  

Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky 
 
(1)  V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Obec Kľúčovec držiteľovi psa 
náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 €.  

 
§3 

Podrobnosti o vodení psa 

(1)Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, len 
na vôdzke, uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť 
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 
(2) Psa nie je možné 
a) vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem psa so špeciánym výcvikom, 
b) vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia, 
okrem psa so špeciánym výcvikom, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných 
zvierat alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napríklad bez náhubku), 
c) nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb psa 
zakázaný,  

d) ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve.  
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§4 
Miesta kde je voľný pohyb so psom zakázaný 

  
(1) Voľný pohyb psa na verejnom priestranstve na území Obce Kľúčovec  je zakázaný s výnimkou miest 
na to určených.    
(2) Verejným priestranstvom je s odkazom na ust. § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení 
ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu 
na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  
(3) Voľný pohyb psa je povolený na miestach podľa ods. 1 tohto ustanovenia viditeľne        označených 
značkou „Plocha pre voľný pohyb psov“ s vhodným piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí 
osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady. Držiteľ psa musí urobiť vhodné 
opatrenia, aby voľne sa pohybujúci pes  neopustil vyhradený priestor.  
(4) Každý, kto sa pohybuje v blízkosti miest vymedzených pre voľný pohyb psov podľa  ods. 1 tohto 
ustanovenia, je povinný dbať na primeranú opatrnosť. Vstup do takto  vyhradeného priestoru je na 
vlastnú zodpovednosť.  

§5 
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

  
(1) Vstup so psom je zakázaný:  
a) do všetkých verejnosti prístupných budov,  
b) do plotom ohradených priestorov, 
c) do vodnej plochy chotárneho kanála využívanej na rekreačné účely, 
d) na detské ihriská a pieskoviská a k nim priliehajúce plochy verejnej zelene,  
e) do areálov kultúrneho domu a predškolského zariadenia,  
f) na športoviská a futbalové ihrisko prístupné verejnosti,  
g) na cintorín a pietne miesta,  
h) na plochy verejnej zelene a do parkov, kde je zákaz vstupu so psom vyznačený, 
okrem prípadov, ak to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo 
správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený značkou 
„Zákaz vstupu so psom“ s vhodným piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má 
k nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady.  
(2)  Zákaz vstupu so psom na miesta uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia sa nevzťahuje na osoby 
sprevádzané psom so špeciálnym výcvikom.  

§6 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
(1) Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na 
odstraňovanie psích výkalov.   
(2) Vhodnou pomôckou na odstraňovanie psích výkalov je papierové vrecko s lopatkou alebo iné bežne 
používané vrecko, ktoré umožňuje uzatvoriť obsah.  
(3) Každý držiteľ psa alebo osoba nad psom vykonávajúca dohľad, ktorého pes znečistí  verejné 
priestranstvo, je povinná tieto výkaly bezprostredne odstrániť vhodnou pomôckou. Uzatvorené vrecko 
s výkalmi vhodí do kontajnera vyhradeného na tento účel alebo do najbližšej nádoby na bežný 
komunálny odpad.  

§7 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec Kľúčovec prostredníctvom poverených 
osôb, ktorými sú určení zamestnanci Obce Kľúčovec, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný 
kontrolór Obce Kľúčovec.    
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(2) Toto VZN č ...../2020, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce 

Kľúčovec bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce Kľúčovec dňa ............... číslo uznesenia 

..................., a nadobúda platnosť a účinnosť 15 – tym dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na 

úradnej tabuli obce. 

(3) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kľúčovec č. 6/2011 o niektorých 
podmienkach držania psov.  
 
 
 

Csaba Bognár 
    starosta 


