
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALÉ RIPŇANY 

č. 01/2018 

O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ  

OBCE MALÉ RIPŇANY 

Obec Malé Ripňany podľa ustanovení § 6 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 v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného 
zastupiteľstva v Malých Ripňanoch vydáva pre územie obce Malé Ripňany nasledujúce Všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o podmienkach držania psov na území obce Malé Ripňany. 

Čl. 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov na území obce Malé Ripňany (ďalej len 
„územie obce“), vedenie evidencie psov, vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, 
vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný. 
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov. 
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona 
a osobitných predpisov. 

Čl. 2 

VYMEDZENIE POJMOV 

1. Zvláštnym psom je pes : 
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 
b) používaný horskou službou, 
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 
d) poľovný, 
e) ovčiarsky, 
f) vodiaci, 
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 
    skúšobného poriadku. 
 
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 (v zmysle zákona 282/2002) sa na účel tohto všeobecne 
    záväzného nariadenia považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak 
    verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, mosty, schodiská, parkoviská, 
     parky, verejná zeleň, areály školských  a administratívnych zariadení a detské a školské ihriská,     
     pietne miesta, vodné toky a ich nábrežia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti budov, teda    
     miesta, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohľadu  
    na vlastníctvo týchto miest. 



 
Čl. 3 

EVIDENCIA PSOV 
 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 
povinnosti evidencie psov (ďalej len „evidencia“). 
 
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 
posledného dňa lehoty, uvedenej v prvom odstavci tohto článku v mieste, kde sa pes v danom 
roku prevažne nachádza. 
 
3. Evidenciu psov vedie obec Malé Ripňany. 
 
4. 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) druh, rasa a farba psa 
g) úhyn psa, 
h) strata psa. 
 
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 
    do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Malé Ripňany, kde je alebo má byť pes    
   evidovaný. 
 
6. Obec Malé Ripňany 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. Prvá známka sa poskytuje za cenu 0,90 €.  
 
7. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od vtedy, čo 
    takúto skutočnosť zistil, oznámiť obci, ktoré je povinné držiteľovi psa za úhradu 3,50 € 
    vydať náhradnú známku. Po odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný evidenčnú 
    známku vrátiť, aby nebola zneužitá. 
 

Čl. 4 

PODMIENKY CHOVU PSOV 

1. Držiteľ psa je povinný: 

a) zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a 
    hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým potrebám, poskytovať mu v 
    dostatočnom množstve zdravotne nezávadne krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný 
    pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho 
    rozmnožovania, 
b) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi 
    občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní susedia 
    hlukom, pachom a pevnými a tekutými odpadmi, 
c) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov, 



d) odstrániť zraneného, resp. uhynutého psa z verejného priestranstva, 
e) s uhynutým psom naložiť v zmysle zákona o odpadoch, respektíve odovzdať zviera do 
    kafilerického zariadenia alebo organizácii spôsobilej nakladať s uhynutými zvieratami. 
 
2.V záujme ochrany psov a obyvateľov obce Malé Ripňany zakazuje sa: 
a) chovať a udržiavať psa v prostredí, ktoré nezaručuje jeho dobrý zdravotný stav, 
    fyziologické a etologické potreby a dostatočnú voľnosť pohybu s ohľadom na plemeno psa 
    a stupeň jeho vývoja, 
b) opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho, 
c) usmrtiť psa bez primeraného dôvodu. 

Čl. 5 

VODENIE PSOV 

1. Na území obce Malé Ripňany 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 je 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 a tiež poskytnúť tejto 
    osobe informáciu o povinných veterinárnych očkovaniach. Súčasne je povinný skutočnosť, že 
    pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 
    v nutnej obrane alebo krajnej núdzi oznámiť obci,  kde je pes evidovaný. 
 
5. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie polície alebo    
    poslancov OZ preukázať totožnosť psa známkou. 
 
6.  Vstup so psom je zakázaný: 
a)  na cintoríny a do domu smútkov, 
b)  do priestoru detských ihrísk, 
c)  do areálov samosprávy  a predškolských zariadení, 
d)  na športové ihriská a iné verejnosti prístupné športoviská, autobusové zastávky.  
   
7.  Voľný pohyb psa je zakázaný: 
     na všetkých verejných priestranstvách na území obce Malé Ripňany (okrem vodiaceho psa    
     a služobného psa počas zákroku), 

 

Čl. 6 

ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly 
    bezprostredne odstrániť a tieto umiestniť do zberných nádob na komunálny odpad. 
 



Čl. 7 
ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV 

 
1. Odchyt túlavých psov na území obce sa považuje za úkon uskutočňovaný vo verejnom  
   záujme a ich prípadné umiestnenie v karanténe zabezpečuje obec. O odchyte psov vedie obec    
   evidenciu, ktorá obsahuje dátum a miesto odchytu, záznam o rase psa, o identifikačnej známke,   
   prípadne o iných okolnostiach odchytu. 
 
2. Odchytený pes, ktorého majiteľa sa nepodarí zistiť bude umiestnený do psieho útulku 
    zmluvne dohodnutého s obcou Malé Ripňany. 
 
3. Majiteľ odchyteného psa je oprávnený si ho prevziať po preukázaní jeho vlastníctva 
    a uhradení poplatku vzniknutého nákladmi spojenými s umiestnením psa v útulku. 
 
4. Odchytený pes smie byť vydaný jeho majiteľovi iba za asistencie obce a po prerokovaní 
    priestupku. 
 
5. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými orgánmi alebo 
    v medziach ich pokynov na základe príslušných platných právnych predpisov. 
 

 
Čl. 8 

PRIESTUPKY 
 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak: 
a) neoznámi obci Malé Ripňany, v ktorom pes je evidovaný alebo má byt evidovaný, 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 čl.5 ods.1 a 2, 
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. 
 
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 pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
    ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo 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 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a 
    za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d) až f ) možno uložiť pokutu do 65 eur. 
 
4. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec Malé Ripňany v správnom konaní 
    a orgán policajného zboru v blokovom konaní. 
 
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch – zákon 
    SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
 



6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce Malé Ripňany, okrem výnosu pokút uložených v blokovom    
     konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 
 

Čl. 9 
KONTROLA 

    Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poslanci OZ Malé Ripňany           
    a poverení zamestnanci Malé Ripňany. 
 

Čl. 10 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malé Ripňany dňa 15.06.2018    
    uznesením číslo 33/2018. 
 
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom  od vyvesenia na úradnej tabuli a platnosť    
     01.07.2018. 
 
 
 
 
 

                                                     Mgr. Pavol Gubáň 
                                                  starosta obce 

 


