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Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 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.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
a) ustanoviť výšku úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa,
b) stanoviť podrobnosti o vodení psa,
c) vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
d) vymedziť miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
e) stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa nevzťahujú na držanie služobných
psov používaných podľa osobitných predpisov. 1
§2
Základné pojmy
1. Zvláštnym psom sa rozumie 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) so špeciálnym výcvikom. 2
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 núdzi3
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
4. Vodením psa je pre účely tohto nariadenia pohyb psa na vôdzke ovládanej osobou, ktorá
psa vedie.
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Napr. Zákon 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 č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
2 §2 ods. 1 písm. a) zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
3 §2 ods. 1 b) zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
4 §2 ods. 1 c) zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
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5.

6.

Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je ulica, námestie, park, trhovisko
a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy
slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak5.
Obytnou zónou je na účely tohto nariadenia územie s individuálnou, hromadnou alebo
zmiešanou výstavbou určenou na bývanie.
§3
Evidencia psov

1.
2.

3.

4.
5.

Evidenciu psov na území obce Zvolenská Slatina vedie obec Zvolenská Slatina.
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.6
Obec Zvolenská Slatina vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku
psa (ďalej len "známka"). Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť Obci Zvolenská Slatina do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Obec Zvolenská Slatina je
povinná držiteľovi psa za úhradu vo výške 0,66 Eur, vydať náhradnú známku;7 Úhrada je
splatná v deň vydania náhradnej evidenčnej známky.
Do evidencie psov sa zapisuje aj skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.8
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.9
§4
Znečisťovanie verejného priestranstva

1.

2.

Psie exkrementy je možné na verejných priestranstvách zhromažďovať do košov na psie
exkrementy, do malých odpadkových košov alebo kontajnerov na zmesový komunálny
odpad.
Obec Zvolenská Slatina poskytne držiteľovi psa, ktorý prihlásil psa do evidencie psov
vedenej Obcou Zvolenská Slatina, a ktorý sa preukáže dokladom o zaplatení miestnej
dane za psa na príslušný kalendárny rok, hygienické vrecká na zber psích exkrementov
v počte 20 kusov.

§ 2 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov
7 § 3 ods. 5 a 6 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov
8 § 3 ods. 3 písm. e) a 6 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení neskorších predpisov
9 § 3 ods. 5 a 6 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov
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§5
Podrobnosti o vodení psa
1.
2.
3.

Vodenie psa je možné iba na vôdzke upevnenej na obojku alebo vhodnom postroji.
Vôdzka musí byť dostatočne pevná a jej dĺžka primeraná psovi tak, aby ho bolo možné
ovládať za akýchkoľvek okolností.
Osoba, ktorá psa vedie, je povinná viesť psa takým spôsobom, aby nedochádzalo
k obmedzovaniu a ohrozovaniu chodcov a dopravy.

DRUHÁ ČASŤ
VYMEDZENIE MIEST SO ZÁKAZOM VOĽNÉHO POHYBU PSA A ZÁKAZOM VSTUPU
SO PSOM
§ 6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
1.

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný sa v jednotlivých častiach obce vymedzujú
špecifikovaním ulíc, resp. iných línií ohraničujúcich územie obytnej zóny obci Zvolenská
Slatina, na ktorom je voľný pohyb psa zakázaný, nasledovne:
 Centrum obce
Ulice Malá strana, Stred, Terézie Vansovej, Slov.nár.povstania (Príloha č. 1.1)
 Stred obce
Ulice Sládkovičova, Komenského, Hviezdoslavova, Mierová, Čsl. armády,
Budovateľská, Školská, Kráľová, Maloslatinská (Príloha č. 1.2)
 Časť obce „Za vodou“
Borovinská cesta, Poľovnícka, Pod Dielom, Pod Hájom, Úhrady, Boroviny-Krvavník
(Príloha č. 1.3)
 Západná časť obce
Ulice Sebechov, Družstevná, Cintorínska cesta (Príloha č. 1.4)
 Východná časť obce
 Ulice Očovská cesta, Športová, Nový dvor (Príloha 1.5)
 Časť obce Slatinka
(Príloha č. 1.6)

2.

3.

Voľný pohyb psa je zakázaný na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných
priestranstvách v obytných zónach obce Zvolenská Slatina v rozsahu vyznačenom
v Prílohách 1.1 až 1.6 tohto nariadenia. ohraničujúce územie obytnej zóny obce Zvolenská
Slatina , na ktorom je voľný pohyb psa zakázaný.
Voľný pohyb psa je zakázaný aj v obecných parkoch, do ktorých nie je vstup so psom
zakázaný a na cintorínoch v správe obce Zvolenská Slatina.
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§ 7
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom
1.

2.

Vstup so psom je zakázaný:
 na detské ihriská, pieskoviská vo vlastníctve obce Zvolenská Slatina a k nim
priliehajúce plochy verejnej zelene
 do areálov škôl a školských zariadení zriadených Obcou Zvolenská Slatina
 na športoviská vo vlastníctve Obce Zvolenská Slatina
 na trávnaté plochy v Parku J. Bahýľa, park na ul. Školská, park pri kultúrnom dome
 do priestorov objektov, ktoré sú v majetku Obce Zvolenská Slatina označené značkou
Zákaz vstupu so psom
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na zvláštneho psa vo výkone služby a na ohlásené
verejné zhromaždenia, verejné športové a kultúrne podujatia v zmysle osobitých právnych
predpisov10
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA a SANKCIE
§8
Kontrola a sankcie

1.
2.
3.
4.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušní zamestnanci obce Zvolenská
Slatina.
Ak toto nariadenie poruší právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ dopustí sa
správneho deliktu11.
Obec uloží pokutu za správne delikty podľa bodu 2 tohto nariadenia do 6 638 eur.12
Ak toto nariadenie poruší fyzická osoba, dopustí sa priestupku proti verejnému poriadku.
Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.13
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Záverečné ustanovenia

1.

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.14

10

Napr. §4a zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov, Zákon 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 č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov; 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, 1/2014 Z.z.
o organizovaní verejných športových podujatí, 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve.
11

§ 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13 § 48 zákon č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov
14 Napr. zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
12
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§ 10
Zrušovacie ustanovenia
1.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné naradenie
č. 2/2014 o podmienkach držania psov na území Obce Zvolenská Slatina v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov.
§ 11
Účinnosť

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej
Slatine č. 225/2021 zo dňa 15. 03. 2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce Zvolenská Slatina po jeho schválení v Obecnom
zastupiteľstve vo Zvolenskej Slatine.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
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Príloha č. 1.1

Obec Zvolenská Slatina – Centrum obce
VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ

7

Príloha č. 1.2

Obec Zvolenská Slatina – Stred obce
VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ
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Príloha č. 1.3

Obec Zvolenská Slatina – Za vodou
VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ

9

Príloha č. 1.4

Obec Zvolenská Slatina – Západná časť obce
VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ
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Príloha č. 1.5

Obec Zvolenská Slatina – Východná časť obce
VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ
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Príloha č. 1.6

Obec Zvolenská Slatina – Slatinka
VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ
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