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O držaní psov na území obce Ladce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obecné zastupiteľstvo  v  L A  D C O C H  na základe zákona  č. 282/2002 Z. z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania psov v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom č. 102/2010 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,    

 
v y d á v a 

 
pre územie obce  L A D C E   toto 

  
  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE Č. 3/2015 
  

o držaní  psov  na  území  obce   L A D C E  
  

  
Čl.  1 

Všeobecné ustanovenia 
  

(1) Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území obce Ladce. 
(2) Účelom tohto nariadenia je: 
      -  evidovať chov psov 
      - stanoviť podrobnosti o vodení psov 
      - určiť miesta, kde je voľný pohyb a vstup so psom zakázaný 
      - stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom 
(3)Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa 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 výcviku    
ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 



Čl. 3 
Evidencia psov 

 
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Obce Ladce podlieha evidencii 
psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie vedenej obcou 
v  lehote do 30 dní od uplynutia 90 dňovej lehoty, počas ktorej sa pes nachádzal na území 
obce Ladce.  
(2) Evidenciu vedie obec. 
 
(3) Držiteľ psa je povinný do 30 dní nahlásiť obci každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie. 
 
(4) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 
"známka"). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. 
 
(6) Známka je neprenosná na iného psa. Prvú známku obec vydá držiteľovi psa bezodplatne. 
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky je držiteľ psa povinný do 14 dní túto 
skutočnosť nahlásiť obci kde je pes evidovaný. Obec Ladce, držiteľovi psa vydá novú 
evidenčnú známku, za úhradu vo výške 3 eura.  

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 na požiadanie preukázať poverenému 
pracovníkovi samosprávy zaevidovanie psa evidenčnou známkou. 



Čl. 5 

 Zákaz voľného pohybu a vstupu psov 
  

(1) V zastavanom území obce Ladce  sa  zakazuje voľný  pohyb  psa,  mimo  dohľad 
 a kontrolu sprevádzajúcej  osoby . 
(2) Vstup psov sa osobitne zakazuje v zastavanom  území obce Ladce na nasledovné 
miesta a lokality:   
     a) na detské ihriská  a  pieskoviská, 
     b) na verejnosti prístupné športoviská (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje      
          na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového výkonu v rámci   
          verejného športového podujatia), 
 c) do areálu cintorínov 
 
(3) Voľný pohyb psa sa  osobitne zakazuje na verejných priestranstvách ako sú: 
 a) železničná stanica, ulica s obchodmi a službami, parky, oddychové zóny  
 b) verejné budovy, dopravné prostriedky 
 c) v spoločných priestoroch obytného domu (napr. chodba, výťah, suterén)  
(4) Pri vodení psa na verejných priestranstvách musí držiteľ psa dodržiavať tieto   
podmienky: 
 a) pes musí byť vedený na vôdzke 
 b) pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami) okolie 
(5) Všetky priestory, kde je zakázaný vstup psov obec označí tabuľkami.   
 
        
 

Čl. 6 
 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
 
(1) Držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie je povinný zabezpečiť: 

      a) aby pes neobťažoval svoje okolie hlukom, špinou a zápachom 

      b) na miestach prístupných verejnosti, bezodkladne odstrániť psie výkaly a umiestniť ich 
do nádob určených na tento účel, prípadne ich uložiť zabalené v igelitovom vrecku do 
odpadovej nádoby, ktorá je určená na zmesový komunálny odpad.  

Čl. 7 
Priestupky 

 
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 
a) neoznámi obci, v ktorej pes je 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. 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 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 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. 
 
(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur 
a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. 
 
(4) Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru. 
 
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 
 
(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní 
orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 

Čl. 8 
Pokuty 

 
(1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné právnické aj fyzické osoby.  Za 
priestupok podľa článku 7, ods. 1 a 2  písm. a/ až c/  môže obec uložiť pokutu o 165 eur a za 
priestupok podľa článku 7, ods. 1 a 2, písm. d/ až f/  pokutu do 65 eur. 

Čl. 9 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Vo všetkých veciach, ktoré toto nariadenie ukladá a upravuje môže rozhodovať starosta 
obce v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Starosta môže rozhodovaním poveriť aj jednotlivých pracovníkov Obecného 
úradu. 
 
(2) Sporné prípady chovu psov, uvedených v tomto nariadení rieši Obecný úrad v Ladcoch 
po vyjadrení orgánov poverených rozhodovať vo veciach hygienických a veterinárnych, 
prípadne iných kompetentných inštitúcií. 

 



Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 
16.04.2015. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01.05.2015. 
 
          
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jaroslav Koyš 
                                 starosta obce 

 

 
Zverejnenie návrhu:  31.03.2015  

Schválenie obecným zastupiteľstvom: 16.04.2015 

Uznesenie: 49/2015 

Vyhlásenie: 21.04.2015 

Účinnosť: 06.05.2015  

 
 
 
 
 
 
 


