
Všeobecne záväzné nariadenie obce 
G e m e r s k é  T e p l i c e

č.1/2012
o podmienkach držania psov

     Obecné zastupiteľstvo Obce Gemerské Teplice 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 všeobecne záväznom nariadení.

Článok I.
Účel úpravy

     Účelom toho VZN je určiť niektoré podmienky držania psov na území obce Gemerské Teplice v 
záujme zachovania bezpečnosti a zdravia obyvateľov obce a ochrany životného prostredia.

Článok II.
Predmet úpravy

     Predmetom úpravy je stanovenie pravidiel a podmienok držania psov v obci chovaných v 
domácnostiach.

Článok III.
Vymedzenie niektorých pojmov

     1./ Pod pojmom majiteľ psa sa podľa tohto nariadenia rozumie majiteľ psa, držiteľ psa, chovateľ 
psa a osoba, ktorej pes bol zverený do starostlivosti ak z povahy veci vyplýva pre neho plnenie 
povinnosti držiteľa psa podľa tohto VZN.
     2./ Držiteľom psa môže byť osoba spôsobilá na právne úkony v zmysle občianskeho zákonníka. 
Maloletý, resp. osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony môže byť majiteľom psa len so 
súhlasom zákonného zástupcu resp. opatrovníka, ktorý udelením súhlasu preberajú všetky práva a 
povinnosti majiteľa psa.
     3./ Zvláštnym psom je pes
- používaný súkromnými bezpečnostnými službami
- používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh ochrany 
- poľovný
- ovčiarsky
- vodiaci
- používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 
skúšobného poriadku
     4./ 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 krajnej núdzi.
     5./ Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky /remienok/ mimo chovného priestoru, alebo 
zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky /remienok/ 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, 
ktorá ho vedie.



Článok IV
Evidencia psov

1./ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov. Držiteľ psa 
je povinný prihlásiť do evidencie  v lehote do 30 dní od uplynutia uvedenej 90 dňovej lehoty v 
mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

2./ Evidenciu vedie obec.

3./ Do evidencie sa zapisuje najmä:

- evidencia čísla psa
- meno a 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
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby sám bol napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
- úhyn psa
- strata psa

4./ Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 
dní od zmeny skutočnosti alebo údajov oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný

5./ Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. 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.  

6./ Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie alebo stratu známky je držiteľ povinný do 14 
dní odvtedy čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

7./ Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 3,3 € vydať novú známku.

Článok V 
Povinnosti majiteľov psa

1./ Držiteľ psa musí zabezpečiť registráciu psa na obecnom úrade.
2./ Pri voľnom pohybe psa na verejnom priestranstve musí držiteľ psa  zabezpečiť kontrolu 
správania  sa svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu iných občanov.
3./ Držiteľ psa je povinný zabezpečiť psa dostatočne pevným vodidlom, obojkom a náhubkom. 
Nesmie zveriť psa do starostlivosti osobe, ktorá nie je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo správanie psa 
v každej situácii.
4./ Držiteľ psa je povinný dodržiavať zákaz vstupu so psom do priestorov, kde je výlučne zakázané 
a na miesta označené zákazom vstupu so psom /cintorín/.
5./ Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo, ulice a pod.
6./ Držiteľ psa je povinný zabezpečiť pravidelnú veterinárnu starostlivosť o psa najmä jeho 
očkovanie v intervaloch stanovených veterinárnymi predpismi.
7./ Držiteľ psa a ten kto psa vedie, je povinný v prípadoch, oznámiť svoje meno a priezvisko, 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 sám bol napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v 
nutnej obrane alebo v krajnej  núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Držiteľ psa je povinný 
dať psa okamžite vyšetriť veterinárnym lekárom a potvrdenie o prehliadke odovzdať poškodenému.



8./ Držiteľ psa je povinný na požiadanie obce preukázať registráciu psa a zaplatenie miestneho 
poplatku za psa.
9./ Držiteľ psa, ktorý chová psa voľne vo dvore, resp. v záhrade je povinný zabezpečiť také 
oplotenie svojho pozemku, dvora resp. záhrady, aby zabránil prípadnému úniku psa na verejné 
priestranstvo alebo pozemok susedov.

Článok VI
Vodenie psa

1./ 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 by pes mohol spôsobiť.
2./ Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže, osoba ktorá 
je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený 
náhubok.

Článok VII.
Zákaz voľného pohybu psa

Voľný pohyb psa je zakázaný:
Na verejnom priestranstve, kde je pohyb občanov /cintorín/

Článok IX
Priestupky

1./ Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:

a./ neoznámi obci každú zmenu skutočnosti 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 článku VI
d./ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby sám bol 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 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 pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
d./ nepreukáže známkou totožnosť psa
e./ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa

3./ Za priestupok odseku 2 možno uložiť pokutu vo výške 16,60 € . Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto 
psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky 165 €.

4./ Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec.



5./ Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

6./ Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, 
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Článok X.
Záverečné ustanovenie

1./ Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len VZN.
2./ Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.2/2007 zo dňa 29.06.2007
3./ Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Gemerské Teplice uznesením
      č. 6/3-4/2012

V Gemerských Tepliciach dňa:  03.04.2012

Bc.Laura Durančíková
Starostka obce

Vyvesené: 22.02.2012
Zvesené:   07.03.2012


