
                                                    

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2015 

o vodení a držaní psov na území Obce Revúcka Lehota 

 
      Obecné zastupiteľstvo obce Revúcka Lehota vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení 

a držaní psov na území obce Revúcka Lehota na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Revúcka Lehota (ďalej len 

„nariadenie“) je upraviť práva a povinnosti fyzických a  právnických osôb pri vodení a držaní 

psov na území obce Revúcka Lehota. 

2. Toto nariadenie je záväzné v katastrálnom území obce Revúcka Lehota ( ďalej len „obec“) pre 

všetkých obyvateľov obce, osoby prechodne sa zdržujúce v obci, fyzické a právnické osoby s 

pôsobnosťou v obci.  

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 

        

 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

 

       1.   Vymedzenie pojmov vychádza z ustanovenia § 2 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa  

 upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

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

             na chov; 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. 
4. Verejné priestranstvo je priestor, ktorý slúži všetkým obyvateľom obce, je im verejne   

      prístupný a dostupný a zahŕňa:  ulice, obecné komunikácie, chodníky,  parky – verejnú  

      zeleň,  voľné odstavné priestory, vodné toky – potoky pretekajúce územím obce a ďalšie  

      špecificky vymedzené priestory – cintorín, okolie kostola, športový areál, prípadne ďalšie.   

      Verejné priestranstvá obce sú vyznačené na mape, ktorá tvorí prílohu tohto nariadenia. 
 

 

Čl. 3 

Evidencia psov 

 

1. 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. 

2. V obci vedie evidenciu psov Obecný úrad Revúcka Lehota. 

3. Do evidencie sa zapisuje najmä 

             a) evidenčné číslo psa, 

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

             c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 

             d)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, 



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

                 ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 

            f) úhyn psa, 

            g) strata psa. 

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 

dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. 

5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). 

Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa a názov obce Revúcka Lehota. Známkou držiteľ psa 

preukazuje totožnosť psa. Držiteľovi nebezpečného psa obec vydá farebne rozlíšenú známku. 

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

povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, 

kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 1 € vydať náhradnú známku. 
 
. 

Čl. 4 

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 zabraňovať 

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 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. 
 

 

Čl. 5 

Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný 

 

1. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa 

vedie, netýka sa nehnuteľností držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo 

zabránené jeho úniku. 

2. Obec zakazuje voľný pohyb psa na všetkých verejných priestranstvách obce.   

3. Zakazuje sa vstup so psom: 

            a) do budovy obecného úradu, do dvora pri obecnom úrade, do domu kultúry, 

            b) do areálu cintorína, 

            c) na ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo nápisom  „Vstup so psom  

                zakázaný!“. 

4. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

1. Osoba, ktorá vedie psa, je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné 

priestranstvo. 

2. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško 

(mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil 

verejné priestranstvo. 
 

 

Čl. 7 

Ohrozovanie užívateľov verejných priestranstiev 

 

1. Vlastník alebo držiteľ psa sa musí zdržať všetkého, čím by obmedzoval alebo ohrozoval iného 

vo využívaní verejných priestranstiev, a to najmä obecného chodníka. 

2. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný za tým účelom zabezpečiť oplotenie svojho pozemku 

susediaceho s verejným priestranstvom, a to najmä s obecným chodníkom takým spôsobom, aby 

pes žiadnou časťou svojho tela nezasahoval cez oplotenie pozemku a tým by obmedzoval 

občanov v užívaní verejných priestranstiev, a najmä v užívaní obecného chodníka. 
 

 

Čl. 8 

Priestupky 
 

       1.   Na vymedzenie priestupkov a pokút sa použijú ustanovenia definované v § 7 zákona NR SR č.  

             282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držanie psov v znení neskorších zmien    

             a doplnkov. 

       2.    Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

             a) neoznámi obci 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, 

             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) neohlási odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

             f) nezabráni voľnému pohybu psa, okrem priestorov na to určených. 

       3.   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 pohrýzol,  

             b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania  

                 psom, 

             c) neohlási, že pes pohrýzol 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, 

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

      4.    Ohlásenie podľa odseku 2 písm. d) a podľa odseku 3 písm. c) sa podáva písomnou formou  

             na   Obecný úrad v Revúckej Lehote  najneskôr  nasledujúci pracovný deň. 

      5.    Za priestupok podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) až c) obec môže uložiť pokutu do 165 € a za  

             priestupok podľa odseku 3 písm. d) až f) obec môže uložiť pokutu do 65 €.  

6.    Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania. 

7.    Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.          

      8.    Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (Zákon SNR č.  

             372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 



 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, 

poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných zamestnancov obce. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú Príloha č. 1 – Evidenčný list chovateľa psa, Príloha 

č. 2 – Evidenčná karta v prípade straty známky psa, Príloha č. 3 – Evidenčná karta v prípade 

odhlásenia psa z evidencie a Príloha č. 4 – Mapa s vyobrazením verejných priestranstiev obce. 

3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje „Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2002 , ktorým 

sa upravujú podmienky držania psov, schválené obecným zastupiteľstvom v Revúckej Lehote 

12.08.2002. 

4. Toto nariadenie č. 18/2015 o vodení a držaní psov na území Obce Revúcka Lehota bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom v Revúckej Lehote dňa 26.06.2015 uznesením č. 25/2015 a 

nadobúda právoplatnosť a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej 

tabuli obce. 

 

 

 
                                                                                               MVDr. Ján Šeševička 

 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P r í l o h a č. 1 k VZN č. 18/2015 o  vodení a držaní psov na území obce Revúcka Lehota 

 

 

 EVIDENČNÝ LIST CHOVATEĽA PSA 
 

1. Meno a priezvisko: ........................................................................................................ * 
fyzickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa                                                          * dátum narodenia 

 

2. Názov firmy: ..................................................................................................................... 
právnickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa                                                            * IČO + DIČ   

 

3.  Adresa: ............................................................................................................................ * 
trvalého pobytu fyzickej osoby – sídla právnickej osoby 

 

4. Číslo telefónu držiteľa psa: .............................................................................................. 

 

5.  Adresa, kde je pes chovaný: ........................................................................................... 

 

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

  

7.  Dátum, od kedy je pes chovaný alebo držaný:............ .................................................... 

 

8.  Výška dane za psa**: ...................................................................................................... 

 

9.  P O P I S  P S A  

 

Evidenčné 

číslo psa 

Plemeno Vek Pohlavie Výška v cm Farba Tetovacie 

čipové číslo 

 

 

      

 

10. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka: ........................................................ 

 

11.  Vycvičenosť psa:                  základná           dobrá             skúšková z výkonu 

 

12.  Účel držania psa:                  služobný          zvláštny         domáci 

 

13.  Pes nie je predmetom dane:  

 

z dôvodu evidencie z:         veterinárnej správy     útulku zvierat       výcviku pre nevidiacich 

 

14.  Evidenčná známka vydaná dňa: ................................................................................ 

 

15.  Náhradná známka vydaná dňa: ................................................................................ 

 

16.  Odhlásenie psa: .............................................................................................................. 
strata psa / úhyn psa 

 

 V Revúckej Lehote dňa:  ..............................                ....................................................... 

________________________________                             podpis vlastníka/držiteľa psa 

 

* nehodiace sa preškrtnúť  

** podľa platného VZN Obce Revúcka Lehota o miestnych daniach a poplatkoch 



 

P r í l o h a č. 2 k VZN č. 18/2015 vodení a držaní psov na území obce Revúcka Lehota 

 

 

 EVIDENČNÁ KARTA V P R Í P A D E S T R A T Y Z N Á M K Y P S A 
 

 

 

Meno a priezvisko majiteľa psa: .............................................................................. 

 

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................ 

 

 Rasa psa: .................................................................................................................. 

 

 Číslo predchádzajúcej stratenej známky: ................................................................ 

 

 Dátum straty známky: .............................................................................................. 

 

 Dôvod žiadania o vydanie novej známky (strata známky, poškodená známka, a 

 

 pod.) ........................................................................................................................... 

 

Číslo novej známky: ................................................................................................... 

 

 Potvrdzujem prevzatie novej známky: ....................................................................... 

 

                                                                                 podpis daňovníka 

        

V Revúckej Lehote dňa: …............................ 

 

 

 

 

 

 

                                            --------------------------------------------- 

                                            podpis daňovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P r í l o h a č. 3 k VZN č. 18/2015 vodení a držaní psov na území obce Revúcka Lehota 

 

 

 EVIDENČNÁ KARTA V P R Í P A D E O D H L Á S E N I A  P S A  Z  E V I D E N C I E 
 

 

Meno a priezvisko majiteľa psa: ............................................................................................ 

 

Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................... 

 

Rasa psa: ................................................................................................................................ 

 

Číslo známky: ........................................................................................................................ 

 

Dátum odhlásenia psa: (dátum úhynu, eutanázie, straty, darovania, predaja 

 

 psa) ........................................................................................................................................ 

 

Dôvod odhlásenia psa: (úhyn, eutanázia, strata, darovanie, 

 

predaj) .................................................................................................................................... 

 

Pes darovaný, predaný komu: (meno a priezvisko a adresa nového majiteľa 

 

psa) ........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

V Revúckej Lehote dňa .............................. 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                        -------------------------------------- 

                                                                                                  podpis daňovníka 

 

 

 


