Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6,2 § 4 ods. 5,3 § 5 ods. 14 a § 6 ods. 35 zákona č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 282/2002 Z. z.“), vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek
č. 6 / 2020
o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Pernek

§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
a) podrobnosti o vodení psov na území obce Pernek,
b) miesta, kde je zakázaný vstup so psom,
c) miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa,
d) podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev a
e) sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa.
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na použitie služobného psa podľa osobitného predpisu.6

1

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje právomoc obce
vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy.
2
Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z.: „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
obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, vydať
náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.“.
3
Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z. z.: „Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným
nariadením.“.
4
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.: „Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde
je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.“.
5
Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z.: „Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec
všeobecne záväzným nariadením.“.
6
Napr. § 53 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 255/1994 Z. z.
o poľnej stráži v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších
predpisov atď.
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§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Nebezpečným psom je7 každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane8 alebo v krajnej núdzi.9
(2) Voľným pohybom psa je10 pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa11 bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
(3) Verejným priestranstvom sú všetky pozemky vo vlastníctve obce Pernek, ak sú verejne
prístupné,12 a pozemky, ktoré obec Pernek užíva, ak sú verejne prístupné.

§3
Evidencia psov
(1) Evidenciu psov vedie obec.
(2) Držiteľ psa je povinný prihlásiť do evidencie psov obce Pernek psa držaného nepretržite viac ako
90 dní na území Slovenskej republiky, ak sa tento pes v danom roku prevažne nachádza na území
obce Pernek.
(3) Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie psov obce Pernek do 30 dní od uplynutia
posledného dňa 90 – dňovej lehoty uvedenej v odseku 2.
(4) Do evidencie psov sa zapisujú tieto povinné údaje
a) evidenčné číslo psa,
b) plemeno a farba psa,
c) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
d) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
e) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
f) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
g) úhyn psa,
h) strata psa.
7

§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z.
§ 25 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“):
Nutná obrana: „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený
týmto zákonom, nie je trestným činom.“.
9
§ 24 ods. 1 Trestného zákona: Krajná núdza: „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo
hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.“.
10
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z.
11
Zvláštnym psom je pes definovaný v ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z., napr.:
pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, poľovný pes, ovčiarsky pes,
pes so špeciálnym výcvikom atď.
12
Pozemky vo vlastníctve obce Pernek, ktoré obec prenajala na základe platnej a účinnej nájomnej zmluvy fyzickej
osobe alebo právnickej osobe, nie sú verejne prístupné priestory.
8
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(5) Do evidencie psov možno zapísať aj tieto nepovinné údaje, ak ich držiteľ psa obci uvedie
a) meno psa,
b) aspoň približný vek psa,
c) telefónne číslo držiteľa psa,
d) e-mailová adresa držiteľa psa, ak ju má držiteľ psa zriadenú.
(6)

Údaje podľa odsekov 4 a 5 držiteľ psa oznamuje obci Pernek niektorým z týchto spôsobov:
písomne, e-mailom, osobne na Obecnom úrade Pernek, telefonicky alebo prostredníctvom SMS
– správy.

(7)

Každú zmenu údajov zapisovaných do evidencie psov je držiteľ psa povinný oznámiť obci Pernek
niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 6 v lehote do 30 dní od zmeny údaja.

§4
Evidenčná známka psa
(1)

Držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov obec Pernek vydá bezplatne evidenčnú známku psa.

(2)

Evidenčná známka psa má okrúhly tvar a uvádzajú sa na nej tieto údaje
a) evidenčné číslo psa,
b) názov „PERNEK“, t. j. názov obce Pernek, v ktorej je pes evidovaný,
c) údaj o tom, či je pes nebezpečným psom podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia; údaj o tom, že ide
o nebezpečného psa, sa na evidenčnej známke psa uvádza skratkou „N“.

(3)

Ak na evidenčnej známke psa nie je výslovne uvedené, že pes je nebezpečným psom, má sa
za to, že pes nie je nebezpečný psom podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia.

(4)

Evidenčnou známkou psa držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka psa je
neprenosná na iného psa.

(5)

Odcudzenie, stratu alebo zničenie evidenčnej známky psa je držiteľ psa povinný oznámiť obci
Pernek do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti. Následne obec Pernek vydá držiteľovi psa
náhradnú evidenčnú známku psa za úhradu vo výške 3,00 eur.13

§5
Vodenie psa14

13

§ 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z. „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 obci,
kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, vydať
náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.“.
14
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.: „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.“.
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z.: „ 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.“.
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(1)

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

(2)

Vodenie psa na verejnom priestranstve je možné iba za použitia vôdzky, ak toto nariadenie
neustanovuje inak.

(3)

Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
§6
Voľný pohyb psa

Voľný pohyb psa na verejnom priestranstve je zakázaný. Zákaz voľného pohybu psa sa nevzťahuje
na psa so špeciálnym výcvikom,15 ak tento pes plní úlohy podľa osobitného predpisu.16
§7
Vstup so psom
(1)

So psom nemožno vstupovať
a) do budovy obecného úradu,
b) do budovy hasičskej zbrojnice,
c) do budovy kultúrneho domu,
d) do budovy základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou a na priľahlý pozemok
vo vlastníctve obce Pernek,
e) do budovy domu smútku,
f) na futbalové ihrisko,
g) na miestny cintorín.

15

V zmysle § 25 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č. 447/2008
Z. z.“): Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Špeciálny výcvik psa
preukazuje fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazom psa so špeciálnym výcvikom, známkou,
ktorú pes nosí na viditeľnom mieste a potvrdením o odbornej spôsobilosti osoby podľa odseku 5. Preukaz psa
so špeciálnym výcvikom, známku a potvrdenie vydáva fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odborne
spôsobilá osoba podľa odseku 5. [§ 25 ods. 5 prvá veta zákona č. 447/2008 Z. z.: „Odborne spôsobilá na výcvik
psa so špeciálnym výcvikom je osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je
členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou
organizáciou združujúcou výcvikové školy.“].
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z.: „Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných
činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.“.
Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.: „Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných
činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní
dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva.“
Podľa § 25 ods. 4 zákona č. 447/2008 Z. z.: „Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály,
ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie
v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého.“
16

Napr. zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
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(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na psa so špeciálnym výcvikom17 a psa používaného
pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.18

(3)

Ustanovenie odseku 1 písm. f) a písm. g) sa nevzťahuje na poľovného psa pri plnení úloh,
na ktoré je vycvičený.19

§8
Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1)

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.

(2)

Ak pes znečistí výkalmi priestory budov podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) tohto nariadenia,
do ktorých je vstup som psom zakázaný, je ten kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť a miesto, z ktorého boli odstránené, vydenzifikovať. Ak osobu, ktorá psa vedie,
nemožno zistiť, bezprostredné odstránenie výkalov a vydenzifikovanie miesta, z ktorého boli
odstránené, zabezpečí obec Pernek.

(3)

Ustanovenie odseku 1 a odseku 2 sa nevzťahuje na psa používaného pri záchranných prácach
pri plnení úloh civilnej ochrany. Povinnosť odstrániť výkaly alebo vydezinfikovať miesto,
z ktorého boli výkaly odstránené, má držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, bezprostredne
po ukončení plnenia úloh podľa osobitného predpisu.20

§9
Priestupky
(1)

Skutkové podstaty priestupkov sú upravené v § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z.21

17

Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes. Pri plnení úloh musí byť pes
so špeciálnym výcvikom osobitne označený podľa § 25 ods. 1 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.
18
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
19
Toto ustanovenie sa vzťahuje napr. na prípad zatúlania sa diviaka lesného na futbalové ihrisko.
20
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
21
§ 7 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.: 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,
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(2)

Priestupky prejednáva obec Pernek; a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.

(3)

Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce Pernek okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území
obce, schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 28.12.2005 uznesením
č. 54/2005.

§ 11
Účinnosť
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 58/20 zo dňa
07.09.2020.
(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 09.09.2020.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek.

Ing. Martin Ledník
starosta obce Pernek

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.“.
Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z.: „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.“.
V zmysle § 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: „Na zodpovednosť
za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.“.
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Pernek č. 6/2020 o niektorých podmienkach
držania a vodenia psov na území obce Pernek

Oznámenie o prihlásení, strate alebo úhyne psa
(možno podať Obecnému úradu Pernek osobne, písomne alebo e-mailom)
Povinné údaje:
Držiteľ psa (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu): ..............................................................................
....................................................................................................................................................................
týmto oznamujem obci Pernek (vyberte správnu možnosť):


Prihlásenie psa



Stratu psa



Úhyn psa

Plemeno a farba psa: ...................................................................................................................................
Tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má: ............................................................................
Umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava,
ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa: .......................................................
....................................................................................................................................................................
Pohrýzol tento pes človeka bez toho, aby bol tento pes sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi22? (stačí uviesť áno / nie) .......................................................
Nepovinné údaje:
Meno psa: .................................................................................
Aspoň približný vek psa: ..........................................................
Telefónne číslo a / alebo e-mailová adresa držiteľa psa:23 ...........................................................................
....................................................................................................................................................................
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zároveň udeľujem obci Pernek svoj výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných
údajov uvedených v tomto oznámení na účel vedenia evidencie psov v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.

V Perneku dňa ....................................
....................................................................
držiteľ psa

22

Nutná obrana – odvrátenie priamo hroziaceho alebo trvajúceho útoku na záujem chránený zákonom.
Krajná núdza – odvrátenie priamo hroziaceho nebezpečenstva na záujem chránený zákonom (§ 24 ods. 1,
§ 25 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov).
23
Odporúča sa uviesť tel. číslo a / alebo e-mailovú adresu najmä pri prihlásení alebo strate psa.
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