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Diviacka Nová Ves    

2013 

 

 Obec Diviacka Nová Ves na základe § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods.1 a § 6 ods. 3 

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



neskorších predpisov a v súlade s § 6 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v y d á v a  pre 

katastrálne územie obce Diviacka Nová Ves (ďalej len „obec“) 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2013 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves 

 

§ 1 

Účel úpravy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 (ďalej len „VZN“)  v súlade so zákonom       

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psov 

zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný, ustanovuje podrobnosti o vodení psov 

a znečisťovaní verejných priestranstiev a ustanovuje sumu za náhradnú známku. 

 

§ 1 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov. 

2. 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 v krajnej 

núdzi. 

3. Zvláštnym psom je pes  

 používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 

 používaný horskou službou, 

 používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 

 poľovný, 

 ovčiarsky, 

 vodiaci, 

 používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku. 

 

§ 2 

Evidencia psov  

 

1. Pri prihlásení psa do evidencie vyplní obec evidenčný list psa. Vzor evidenčného listu psa 

tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

2. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 3,50 eur. 

 

§ 3 

Zákaz vstupu so psom a voľný pohyb psov 

 

1. Vstup so psom je zakázaný do 

a) priestorov obecného úradu, 

b) domu kultúry, 

c) budov škôl a školských zariadení, 

 

2. Vymedzené miesta podľa ods. 1 sú označené nápisom „Vstup so psom zakázaný ! “. 

 



3. Je zakázané uviazať nebezpečného psa v bezprostrednej blízkosti vstupov do úradov, 

pošty, školy a školských zariadení, detských ihrísk, kostola a cintorínov, športových 

areálov, obchodných prevádzok, autobusových zastávok. 

 

4. Voľný pohyb psov je zakázaný 

a) na detských ihriskách 

b) v športových areáloch,  

c) v areáloch školy a školských zariadení, 

d) na cintorínoch. 
 

5. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho 

vedie. 

 

6. Vymedzené miesta podľa ods. 4 sú označené nápisom „Voľný pohyb psov zakázaný ! “. 

 

§ 4 

Vodenie psa a znečisťovanie verejných priestranstiev  

 

1. Ten, kto psa vedie, je povinný: 

a) zabezpečiť, aby pes nepôsobil hlukom, špinou a zápachom rušivo na svoje okolie, 

b) na verejných priestranstvách bezodkladne odstrániť jeho výkaly, 

c) nevyzývať psa k útoku na iného psa alebo osobu. 

 

2. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno 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. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať osoby poverené starostom 

obce. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 schválené uznesením               

č.  38/2012 zo dňa 20. 08. 2012. 
3. VZN č. 2/2013 o podmienkach držania  psov na území obce Diviacka Nová Ves bolo 

schválené uznesením obecného zastupiteľstva  dňa 17. 06. 2013 uznesením č. 9/2013 

4. VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území  Obce Diviacka Nová Ves 

nadobúda účinnosť  09. 07. 2013. 

 

 

 

                                                                                                Ivan  K o h ú t 

                              starosta obce  

 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves 
  

Termín vyvesenia Termín zvesenia Forma zverejnenia 

27. 05. 2013 18. 06. 2013 
úradná tabuľa obce 

webová stránka obce 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves 

bolo schválené na zasadnutí OZ Diviacka Nová Ves dňa 17. 06. 2013 uznesením č. 9/2013 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves 
 

Termín vyhlásenia - 

zverejnenia 

Účinnosť Forma zverejnenia 

24. 06. 2013 09. 07. 2013 
úradná tabuľa obce 

webová stránka obce 
 

 

 

Príloha: Evidenčný list psa 

      Obec  Diviacka Nová Ves 

 

E V I D E N Č N Ý    LI S T    P S A 

________________________________________________________________________ 

 

1. Meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa: 

 

2.  Adresa, kde je pes chovaný (ak sa nezhoduje s trvalým pobytom držiteľa psa): 

 

3. Dátum narodenia psa podľa očkovacieho preukazu: 

 

4.  P O P I S   P S A 

 

Evidenčné  

číslo psa 
Plemeno Vek  Pohlavie 

Výška  

v cm 
Farba  

Tetovacie,  

čipové číslo 

              

 

5. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka:  
  

6. Strata psa:  

 

7. Úhyn psa: 

 

8. Vycvičenosť psa:  (základná - dobrá -  skúšková z výkonu): 

 

9. Účel držania psa:  (služobný  - zvláštny -  domáci): 

 

10. Evidenčná známka vydaná dňa:  

 

11. Náhradná známka vydaná dňa:  
 

 

 

 

V Diviackej Novej Vsi,  .................................. 


