
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2013 
obce Malatíny 

o podmienkach držania psov na území obce / ďalej VZN/ 
č.  

 
      Obec  Malatíny podľa zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov a podľa §6 odsek 1 zákona o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení noviel vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území obce Malatíny. 
 
 

§ 1 
Účel úpravy 

 
1. VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území obce Malatíny podľa platnej legislatívy. 

 
§ 2 

Vymedzenie pojmov 
       l.    Zvláštnym psom je pes : 
             a.) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona  
             b.) používaný horskou službou 
             c.) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany 
             d.) poľovnícky 
             e.) ovčiarsky 
             f.) vodiaci 
             g.) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 
                  skúšobného poriadku 
 

2.  Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, 
parkovisko, zelené plochy a pod. 

 
§ 3 

Evidencia psov 
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii. 
2. Držiteľ je povinný  prihlásiť psa do evidencie v lehote  do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty 

uvedenej v prvom odstavci, ak sa pes v danom roku  prevažne nachádza na území obce Malatíny. 
3. Evidenciu vedie referent  pre dane a poplatky. 
4. Do evidencie  sa zapisujú údaje uvedené v zákone 282/2002 Z.z. odst. 3 
5. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní 

od zmeny skutočnosti oznámiť na obecnom úrade. 
6. Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa s označením obce, 

kde je pes evidovaný a evidenčné číslo psa. Prvá známka sa vydá držiteľovi psa bezplatne.  
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 

povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť Na 
obecnom úrade Malatíny. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu  1,50 € vydať náhradnú známku. 

 
§ 4 

Vodenie psa 
1. Vodiť psa na verejnom priestranstve  možno len na vodidle bezpečne pripevnenom  na obojku alebo 

v prsnom postroji. Pevnosť vodidla a jeho dĺžka  musia byť primerané psovi tak, aby bolo možné 
psa ovládať v každej situácii. 

2. Zakazuje sa psov vodiť : 
a.) na cintoríny 
b.) do priestoru detských ihrísk 

3.  Je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve 



4. Je zakázané opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom 
priestranstve. 

5. Je zakázané uviazať psa v bezprostrednej blízkosti  vstupov do obchodných prevádzok a úradov. 
 

 
 
 

§ 5 
Voľný pohyb psov 

1. Zakazuje sa voľný pohyb na verejnom priestranstve na celom území obce Malatíny. 
 
 
 

§ 6 
Znečistenie verejného priestranstva 

1. Držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie je povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie exkrementy 
2. Určeným miestom sú nádoby na komunálny odpad. 

 
 

§ 7 
Kontrola 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN a príslušných zákonov sú oprávnení vykonávať pracovníci 
obecného úradu. 

 
§ 8 

Priestupky  
1. Na  vymedzenie  priestupkov  a pokút  sa  použijú  ustanovenia  definované  v § 7  zákona  NR SR 

č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania  psov v znení neskorších zmien 
a doplnkov.  

 
§ 9 

Zrušovacie ustanovenia 
        Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č 1/2011  o podmienkach  držania psov na území obce 
Malatíny. 

 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
        l. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malatíne dňa 20.9.2013 a schválilo ho uznesením    
           č. 21/2013. 
       2. Podľa § 6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh    
           tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny od1.9.2013 do19.9.2013 
       3.Toto VZN č. 1/2013držaní psov na území obce Malatíny nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho    
           vyvesenia na úradnej tabuli obce Malatíny. 

  
         Dátum vyvesenia: 20.9.2013 
         Dátum zvesenia:   07.10.2013  
 
 
                                                                                                           Ing. Peter Pethö 
                                                                                                             starosta obce 
 
 
 
 
 



 


