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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2020,  
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

na území obce Príbelce 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Príbelce v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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, vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území 
obce Príbelce. 
 

ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Predmetom tohto nariadenia je úprava niektorých podmienok týkajúcich sa držania 

psov na území obce Príbelce, a to: 
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa, 
b) úprava podrobností o vodení psov, 
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, 
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, 
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. 

 
2. Toto VZN sa nevzťahuje  na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov. 
ČLÁNOK 2 

Náhradná známka 
 

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odo dňa zistenia 
oznámiť obci Príbelce. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo 
výške 3,50 Eur. 



 
ČLÁNOK 3 

Podrobnosti o vodení psa 
 

1. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva nad ním 
dohľad. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na 
požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou psa. 

2. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, možno vodiť psa len na vôdzke. 
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné 
psa ovládať v každej situácii. 

3. Je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve. 
4. Je zakázané opustiť nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na 

verejnom priestranstve. 
 
 

ČLÁNOK 4 
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný 

 
Voľný pohyb psov na území obce Príbelce je zakázaný na tých miestach, ktoré sú v majetku 
obce a sú viditeľné označené nápisom „zákaz voľného pohybu psov“: 
 

a) priestranstvo pred obecným úradom a kultúrnym domom, 
b) oplotený areál bývalej základnej školy, 
c) všetky miestne komunikácie, chodníky, parkoviská a plochy verejnej zelene. 

 
 

ČLÁNOK 5 
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný 

 
Na území obce Príbelce je vstup so psom zakázaný na týchto miestach, ktoré sú v majetku 
obce a sú viditeľne označené nápisom „zákaz vstupu so psom“: 
 

a) budova obecného úradu a kultúrneho domu, 
b) oplotený areál a budova materskej školy,  
c) budova bývalej základnej školy, 
d) oplotený areál futbalového ihriska, multifunkčného ihriska a detského ihriska, 
e) oplotené areály cintorínov. 

 
 

ČLÁNOK 6 
Podrobnosti o znečistení verejných priestranstiev psami 

 
Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie 
exkrementy z verejného priestranstva a vhodiť ich do nádoby na komunálny odpad. 
 

ČLÁNOK 7 
Kontrola 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia a príslušných zákonov sú oprávnení vykonávať 
poslanci Obecného zastupiteľstva v Príbelciach, poverení zamestnanci Obecného úradu 
v Príbelciach a orgán Policajného zboru. 
 
 
 
 



ČLÁNOK 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo v 

Príbelciach na svojom 18. zasadnutí dňa 07.12.2020 pod číslom uznesenia 134/2020 

a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

 
 
 
 

                                              I n g .  T i b o r  Č i e r n y  
                                                                              starosta obce   

 


