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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č.  3/2021 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce  Štôla 
  

  
 Obecné zastupiteľstvo v Štôle , v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., 

ktorým sa upravujú podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štôla o podmienkach držania psov na území obce Štôla  

( ďalej len „ VZN“ ) 

  

§ 1 

Predmet 

  

1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na území 

obce Štôla ( ďalej len „obec“): 

a) stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej známky psa v prípade jej 

zničenia, straty alebo odcudzenia, 

b) úprava podrobností o vodení psov, 

c) určenie miest kde je vstup so psom zakázaný, 

d) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev. 

 

2. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú osobu, ktorá je držiteľom psa, alebo osobu, ktorá psa 

vedie. 

 

3. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta, pozemky, ktoré sa 

nachádzajú na území obce a sú vo vlastníctve alebo v správe obce, a ktoré slúžia na verejné 

užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné. 

 

  

 § 2 

Stanovenie výšky úhrady za vydanie novej a náhradnej evidenčnej známky 

Evidencia psov 

  

1. Obec vedie evidenciu psov ( ďalej len „evidencia“) na obecnom úrade v Štôle. Držiteľ psa 

dostane pri zapísaní psa do evidencie evidenčnú známku za 2,- eura. 

 

2. V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa 

zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky. 

 

3. Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje na 3,50 eura. 

 

4. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii 

psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní 

od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom  roku 

prevažne nachádza. 

 

5. Do evidencie sa zapisuje najmä: 

- evidenčné číslo psa, 

- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 

- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,  

- 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,  
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- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

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

- úhyn psa, 

- strata psa. 

 

6. Každú zmenu skutočností, údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ do 30 dní povinný 

oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. 

 

7. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len známka). 

Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je 

pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 

 

8. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie známky, stratu známky alebo zničenie známky 

je držiteľ psa povinný ohlásiť obci, kde je pes evidovaný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, 

stratu alebo zničenie zistil. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku. 

 

 

§ 3 

Podrobnosti o vodení psa a zákaz voľného pohybu psov  

 

      

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky 

a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby 

pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na 

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

 

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, 

ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes 

nasadený náhubok. 

 

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

dohľad. 

 

4. Držiteľ psa a 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 meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný 

skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 

 

5. V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných 

priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne obce. 

 

6. Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke, bezpečne 

pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané 

psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

 

7. V extraviláne obce na všetkých verejných priestranstvách je zakázaný voľný pohyb psa bez 

priameho, bezprostredného  dozoru osoby, ktorá psa vedie. 

 

8. V prípade, že osoba vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne 

obce, pes môže byť vedený bez vôdzky len osobou a za podmienok uvedených v bode 1 tohto 

článku VZN. 
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§ 4 

Zákaz vstupu so psom 

  

1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach, ktoré sú vo vlastníctve, 

správe alebo nájme obce: 

a) do priestorov materskej školy a jej dvora, 

b) na detské ihriská a pieskoviská, 

c) do priestorov obecného úradu 

d) do priestorov multifunkčného ihriska 

e) na miestne cintoríny 

f) do iných priestorov budov a areálov, ktoré sú obcou označené zákazom vstupu so psom. 

 

2. Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto článku VZN sa nevzťahuje na: 

a) vodiacich psov, 

b) psov používaných pri záchranárskych prácach,, 

c) psov používaných pri plnení úloh civilnej obrany. 

 

      3.   Miesta podľa odseku 1 tohto článku VZN musia byť viditeľne označené. Toto označenie 

  zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením vhodného 

  piktogramu alebo textu. 

 
   

§ 5 

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom 

  

1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích 

exkrementov (výkalov) a po znečistení ich bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť 

na určené miesto. 

 

2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše na psie 

exkrementy. 

 

§ 6 

Priestupky 

  

1. Priestupku sa podľa § 7 ods. 1) zákona 282/2002 Z. z. dopustí držiteľ psa, ak: 

 

a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností 

a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

b) neprihlási psa do evidencie, 

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

zákona 

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 sa podľa § 7 ods. 2) zákona 282/2002 Z. z. 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 ohrozenia 

psom, 
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c) neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa pes nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 

d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 

e) nerešpektuje zákaz  vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 

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

priestupok podľa odseku 2 písmeno d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení   

neskorších predpisov. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Týmto VZN nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy a platné všeobecne záväzné 

nariadenia obce Štôla. 

       

2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 3/2002 o chove, vodení 

a držaní psov na území Obce Štôla a Vnútorná smernica Obce Štôla k úhrade poplatkov za 

vykonávané služby v obci z 13.8.2019 v časti poplatok za „štítok na psa“ 

 

3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Štôla  uznesením č. 16/2021/211 dňa 

15.12.2021 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

             Martin Hajko 

                                         starosta obce 
 

 

 

Doložky: 

 Uvedený návrh tohto VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:  

dňa 26.11.2021                   podpis .......................... 

 

 Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené na úradnej tabuli obce: 

Dňa 17.12.2021          podpis.......................... 

 

 Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabuli obce: 

Dňa ........................     podpis.......................... 
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Príloha č. 1   

Obec Štôla, Štôla 29, 059 37 Štôla 

 

Prihlásenie/Odhlásenie* psa do/z* evidencie 

 

Meno a priezvisko/ obchodné meno vlastníka (držiteľa)  psa.......................................................... 

Trvalý pobyt vlastníka/sídlo (držiteľa) psa: .................................................................................... 

Kontakt – telefón (mobil) ................................................. 

    e-mail ............................................................... 

Umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava na území obce, ak 

sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa: .......................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Dátum narodenia psa: ............................................... 

Dátum odkedy je pes držaný na území obce Štôla .................................................................................... 

Plemeno prípadne aj meno, pohlavie, farba psa......................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Evidenčné číslo psa ................................................. 

Tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa.................................................................................................. 

Skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človek ............................................................................ ........ 

 

 

Dôvod odhlásenia psa z evidencie ............................................................................................................. 

Známka odovzdaná   áno/nie* 

*   (nehodiace sa prečiarknuť). 

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov obcou Štôla v  súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so zákonom          

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach 

prevádzkovateľa. 

 

 

V .......................... dňa ............................ 

 

 .............................................. 

  podpis 

 

 

UPOZORNENIE 

V súvislosti so zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť od 1.12.2012, ste povinný podať daňové priznanie 

k vzniku aj k zániku daňovej povinnosti dane za psa  na predpísanom tlačive (opatrenie MF č.020058/2012-

722), ktoré je Vám k dispozícii na www.stola.sk, záložka tlačivá na stiahnutie, po otvorení tlačivá k dani z 

nehnuteľností (strana 1,2, a strana 7). 

 

 

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
http://www.stola.sk/

