
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo č. 3/2021 

ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov 

 na území obce Hamuliakovo 
 

                                            

 Obec Hamuliakovo podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 6, § 4 ods. 5,  § 5 a § 6 ods. 

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

neskorších sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) :  

 

           

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

                                        

1) Toto VZN upravuje niektoré podmienky evidencie psov, obmedzenia vstupu a voľného 

pohybu psov na  miestach vyhradených týmto VZN. 

 

2) Ustanovuje zodpovednosť toho, kto psa vedie, za vyčistenie verejných priestranstiev po 

ich znečistení výkalmi psov na území obce Hamuliakovo (ďalej len „obec“).  

 

3) Nevzťahuje sa na služobných psov používaných podľa osobitných zákonov.1)   

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

                                        

Na účely tohto VZN sa rozumie:  

1) držiteľom psa je osoba, ktorá má psa vo faktickej moci a nakladá s ním ako s vlastným,  

2) čipovaním psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a určenia 

totožnosti psa,  

3) vhodným obalom na odstraňovanie psích výkalov je napr. mikroténové, igelitové alebo 

papierové vrecúško,  

4) 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 2), 

5) zvláštnym psom je pes: 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona3), 

b) používaný horskou službou, 

c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany4), 

d) poľovný, 

e) ovčiarsky, 

f) so špeciálnym výcvikom5), 

g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku. 

6) verejným priestranstvom je ulica, námestie, park a iný priestor prístupný verejnosti bez 

obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak 

osobitný zákon neustanovuje inak6), 

7) 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 vedie7).                                 



Článok 3 

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) Psa nie je možné 

a) vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem zvláštneho psa, 

b) vodiť bez vôdzky a náhubku na miesta, kde sa zhlukujú ľudia, okrem zvláštneho  

psa,  

c) nechať voľne pohybovať sa na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný,  

d) ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve. 

4) Za psa vždy zodpovedá držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dohľad. 

Článok 4   

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 

obce v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes 

v danom roku prevažne nachádza na území obce.    

 

2) Psa, ktorý podlieha evidencii, prihlási jeho držiteľ osobne  na  Obecnom úrade v 

Hamuliakove (ďalej len „úrad“) alebo elektronickými prostriedkami na daňovom priznaní 

k dani za psa, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného zákona 8). 

 

3) Úrad overí úplnosť údajov uvedených na daňovom priznaní, vyrubí daň za psa 

rozhodnutím a vydá mu evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Čipovanie 

nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou. 

 

4) Prvú známku vydáva úrad bezodplatne.  

 

5) Každú zmenu údajov uvedených v  Článku 4 odsek 2  VZN je držiteľ povinný do 30 dní 

od zmeny nahlásiť úradu podaním čiastkového priznania k dani za psa. 

 

6) Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa a zánik daňovej povinnosti. Držiteľ predloží 

doklad od veterinára o úhyne psa alebo potvrdenie osoby oprávnenej na nakladanie 

s biologickým odpadom o prevzatí uhynutého psa alebo potvrdenie o jeho zaregistrovaní 

v inej obci. Vráti evidenčnú známku psa, ktorú dostal pri jeho registrácii na úrade . 

 

7) Neúplné  alebo  nepravdivé  údaje  poskytnuté  do  evidencie  psov  sa  postihujú  ako 

priestupok podľa osobitného predpisu9).   

 



8) Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.  

 

9) Porušenie  povinností  uvedených  v Článku 4 odsek  8  VZN sa  postihuje  ako  priestupok  

podľa osobitného zákona10).    

 

10) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť  úradu  do 14 

dní odvtedy, čo odcudzenie,  zničenie  alebo  stratu  známky  zistil,  inak  sa  dopustí 

priestupku11). 

 

11) Úrad vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške  3,50 € 12).   

 

12) Každé pohryznutie alebo iné poranenie človeka psom je držiteľ psa, prípadne ten, kto psa 

viedol, povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní, oznámiť úradu 

písomne alebo ústne do zápisnice. Oznámiť to môže aj elektronickými prostriedkami. 

V takom prípade sa musí dodatočne do 7 dní zaslať písomné oznámenie.  Nesplnenie tejto 

povinnosti sa postihuje ako priestupok podľa osobitného zákona13).   

 

13) Oznámenie podľa Článku 4 odseku 12 VZN možno urobiť aj elektronicky. V takom 

prípade sa musí dodatočne do 7 dní zaslať písomné oznámenie.  

 

14) Držiteľ  psa  a  ten,  kto  psa  vedie,  je  povinný  preukázateľným  spôsobom  oznámiť          

osobe, ktorú pes pohrýzol, svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; ten, kto  psa 

vedie, je povinný oznámiť osobe,  ktorú pes pohrýzol, aj  meno, priezvisko  a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného zákona.14).   

           

Článok 5 

Obmedzenia vstupu so psom 

 

1) Vstup so psom je zakázaný:  

a) do oploteného areálu materskej školy 

b) do oploteného areálu základnej školy 

c) do oploteného športového areálu na Malogútorskej ulici 

d) do areálu detského ihriska na Kaštieľskej ulici 

e) do objektu obecného úradu,  

f) do objektu kultúrneho domu 

g) na cintorín 

h) na ďalšie verejné priestranstva označené zákazom vstupu so psom. 

           

2) Zákaz vstupu so psom do miest uvedených v Článku 5 odsek 1 VZN musí  byť  viditeľne 

označený značkou „Zákaz vstupu so psom“, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto 

VZN. Označenie značkou podľa prílohy č. 1 môže byť nahradené iným vhodným 

piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny 

vzťah na vlastné náklady.  

 

3) Zákaz vstupu so psom na miesta uvedené v Článku 5 odsek 1 VZN sa nevzťahuje na 

osoby sprevádzané psom so špeciálnym výcvikom.15)  

 

 

 

 



Článok 6 

Obmedzenia voľného pohybu psov 

 

1) Voľný pohyb psov je zakázaný:  

a) na Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádzi,  

b) na protipovodňovej hrádzi vodného diela Gabčíkovo, 

c) v medzihrádzovom priestore medzi hrádzami uvedenými v písm. a) a b) od lávky na 

priesakovom kanáli pri Hornej Vrbine vľavo po hranicu katastrálneho územia s mestom 

Šamorín, 

d) na ďalších verejných priestranstvách označených zákazom voľného pohybu psov.  

   

2) Zákaz  voľného pohybu psov  na  miestach  uvedených  v Článku 6 ods.  1 VZN musí  

byť viditeľne označený značkou „Zákaz voľného pohybu psov“, ktorej vzor je uvedený v 

prílohe č. 2 tohto VZN. Označenie značkou podľa prílohy č. 2 môže byť nahradené iným 

vhodným piktogramom alebo textom. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má 

k nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady.   

3) Psa možno vodiť na miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, len na vôdzke, uviazanej 

na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané 

psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

 

Článok 7 

Čistenie verejných priestranstiev 

 

1) Držiteľ alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodný obal v dostatočnom 

množstve na odstránenie psích výkalov a tieto bezprostredne po znečistení verejného 

priestranstva v zmysle § 6 ods. 1 zákona odstrániť z verejného priestranstva a uložiť ich 

na určené miesto.  

 

2) Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, nádoby na uličné smeti 

a nádoby na psie výkaly.   

 

3) V prípade, že psie výkaly z verejného priestranstva odstráni obec, držiteľ nahradí obci 

náklady potrebné na odstránenie výkalov. Náhrada nákladov nebráni uplatneniu postihu 

za priestupok podľa osobitného zákona16).  

 

Článok 8 

Priestupky  

 

Porušenie povinností upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s § 7 zákona č. 

282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov podľa všeobecne platných 

právnych predpisov. 

 

Článok  9 

Kontrolná činnosť 

           

Kontrolu  dodržiavania  tohto  VZN  vykonáva poverený zamestnanec obce. 



           

Článok 10 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo 2/2015, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Hamuliakovo.   

                                       

Článok 11 

Účinnosť 

                                        

1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.06.2021 

3.  Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 11.05.2021 

do 25.05.2021 

4.  VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Hamuliakovo dňa 27.05.2021 

5.  Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 31.05.2021 do 14.06.2021 a 

webovom sídle obce od 31.05.2021 

 

   

 

 

                                                                                                     Ing. Ludmila Goldbergerová 

                                                                                                               starostka obce  

 

 

___________________________________________________________________________ 
1)   Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon  č.  

124/1992  Zb.  o  Vojenskej  polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej  národnej   rady   č. 

564/1991 Zb.  o obecnej polícii v znení neskorších  predpisov,  zákon č. 199/2004 Z. z.  Colný  zákon a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov 
2)   § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým  sa  upravujú  niektoré  podmienky  držania psov v znení 

neskorších prepisov (ďalej len „zákon o psoch“) a § 24 a 25 Trestného zákona   
3)   Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov 
4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 
5) § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
6)    V § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
7) § 2 ods. 1 písm. c) zákona o psoch 
8)   §  7 ods. 1  písm. b)  zákona  o psoch  
9)   § 46 zákona č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“)         
10)   § 7 ods. 2  písm. d) zákona o psoch           
11)  § 7 ods. 1 písm. e) zákona o psoch    
12)   § 3 ods. 6 zákona o psoch   
13)   § 7 ods. 1 písm. c) a  § 7 ods. 2 písm. c) zákona o psoch          
14)   § 7 ods. 2 písm. a) zákona o psoch          
15) § 4a zákona o psoch 
16)   § 47 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch   

 

 

 

 



Príloha č. 1  

 

                                                

 
                          

 

 



 

Príloha č. 2  

          

                                         

 

ZÁKAZ VOĽNÉHO 

POHYBU PSOV 


