
Obec  Vyšná Myšľa 
 
 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 

o podmienkach chovu a držania psov 
 
 
     Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Myšli  na základe ustanovení § 6, ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva  pre 
katastrálne územie obce 

Vyšná Myšľa  toto 
 

všeobecne záväzné nariadenie 
o podmienkach  chovu a držania psov 

 
Časť I. 

Úvodné ustanovenia 
§ 1 

 
     V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec vykonáva správu verejných 
priestranstiev, utvára  a chráni zdravé podmienky pre obyvateľov obce, chráni životné 
prostredie a zabezpečuje verejný poriadok v obci. Preto v záujme  zvýšenia ochrany zdravých 
podmienok občanov pred možným negatívnym vplyvom z chovu a držania zvierat a v záujme  
ochrany zvierat na území Vyšná Myšľa  možno chovať a držať  zvieratá len pri dodržaní: 
a) platných právnych predpisov 
b) tohto  nariadenia 
c) zákon č. 337/1998 Z. z. NR SR o veterinárnej starostlivosti 
d) zákon č. 272/1994 Z.  z.  NR SR o ochrane prírody a krajiny 
e) zákon č. 115/1995 Z. z. NR SR o ochrane zvierat 

f/  psov zákon č. 282/2002 Z. z. NR SR ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky 
držania 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 
1.)Chovateľ – každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá trvalo, alebo prechodne zviera 
chová, drží, vedie, alebo nad zvieraťom vykonáva dohľad 
2.) Držiteľ psa – každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá chová psa. 
3.) Zviera každý živočíšny bezstavovec a stavovec okrem človeka 
 
 
 
 
 



Vymedzenie pojmov: 
a) zvláštnym psom je pes 
 
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 
2. používaný horskou službou 
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnený úloh civilnej 

ochrany 
4. poľovný 
5. ovčiarsky 
6. vodiaci 
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 

skúšobného poriadku 
 
b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol      
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej    
núdzi 
c) 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. 
 
                                                                 Časť II. 

Podmienky pre chov a držanie zvierat 
§ 3 

                                         Územné podmienky 
 
1. Chov a držanie psov je zakázané: 

a/ na miestach, kde to zakážu orgány verejnej správy. 
b/ na miestach vyznačených „Zákaz vstupu zvieratám“ a „Zákaz vstupu pre psov“, 
c/ na miestach krátkodobého každodenného oddychu obyvateľov, detských pieskoviskách, 
priestoroch vymedzených pre hry detí, detských a športových ihriskách, v predškolských a 
školských zariadeniach, v zariadeniach potravinárskej výroby a verejného a spoločného 
stravovania a v zdravotníckych zariadeniach. 
 

2. Chov a držanie zvierat a voľný pohyb psov je povolený: 
a/ na miestach, kde to umožňujú veterinárne a hygienické predpisy a kde to nezakazuje 
toto nariadenie 
b/ nebezpečné zvieratá možno chovať, alebo držať len v úradne registrovaných 
zariadeniach na základe osobitného  povolenia štátneho veterinárneho orgánu. 
c/ chov ostatných zvierat najmä chránených druhov živočíchov, druhov chránených podľa 
Washingtonskej dohody /CITES/ povoľuje orgán štátnej správy 
d/ v prípade chovu, alebo reprodukčného chovu chránených druhov živočíchov sa riadi 
chovateľ podľa osobitných predpisov 2/. 

3. Veľké hospodárske zvieratá a malé hospodárske zvieratá je zakázané chovať a držať: 
a/ vo všetkých bytových domoch na území obce Vyšná Myšľa. 

4. Výnimky môže povoliť obec Vyšná Myšľa po súhlasnom stanovisku štátneho 
veterinárneho a hygienického orgánu. 

5. Objekty pre zvieratá musia spĺňať platné veterinárno – hygienické predpisy pre daný druh 
a počet zvierat. 



6. Včely sa môžu chovať po súhlase štátneho veterinárneho orgánu, len na ohradených 
pozemkoch. Letáče úľov musia smerovať vždy na väčšiu časť plochy  pozemkov 
chovateľa. 

7. Holuby je zakázané chovať v bytových domoch. 
8. Chovateľ pred začatím stavby chovného objektu pre zvieratá, alebo pri zmene tohto 

objektu je povinný postupovať v zmysle platného stavebného zákona 3/. 
9. Obec Vyšná Myšľa po dohode so štátnym veterinárnym orgánom určí miesto pre trhy 

určené na predaj potravín a surovín živočíšneho pôvodu a miesta výstav, trhov, 
prehliadok, alebo súťaži zvierat, príp. zvodov zvierat na iné účely a povoľuje konanie 
týchto zvodov 4/. 

 
- Zákon NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
- Zákon SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 

v znení zákona č. 237/2000 Z.  z.. 
- Zákon SNR č.11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti SR 
 
 

Č A S Ť III. 
§ 4 

Povinnosti chovateľa zvierat 
 
1. Chovateľ je povinný zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce 

jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. 
2. Chovateľ je povinný umiestniť zviera do primeraných zoohygienických a hygienických 

podmienok a tieto  je povinný udržiavať okrem iného aj dezinfekciou, deratizáciou a 
dezinfekciou. 

3. Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne  a hygienické predpisy, 
nariadenia obce, verejný poriadok v meste, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a 
nesmie poškodzovať ich majetok. 

4. Chovateľ je povinný poskytnúť prvú pomoc a všetky potrebné doklady občanovi, ktorý 
bol ohrozený na zdraví, alebo majetku chovateľovým zvieraťom. Na žiadosť ošetrujúceho 
lekára je chovateľ povinný dať zviera prehliadnuť veterinárnym lekárom. 

5. Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným a držaným zvieraťom a je 
povinný nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov. 

6. Chovateľ je povinný ochorenie zvierat a poranenie zvierat ihneď oznámiť veterinárovi a 
ním prijaté opatrenia plniť. 

7. Chovateľ zvierat je povinný dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku 
zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných 
zo zvieraťa na človeka a naopak. 

8. Chovateľ zvierat je povinný, dať zaočkovať svoje zviera proti chorobám určených 
štátnym veterinárnym orgánom. 

9. Chovateľ nesmie zviera týrať, ukončiť jeho chov vypustením v meste, do voľnej prírody a 
usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu. 

10. Chovateľ nesmie prenechať chov a držanie zvieraťa osobe, ktorá nie je na to telesne alebo 
duševne spôsobila. 

11. Chovateľ VHZ a MHZ je povinný znečistené miesto vyčistiť od exkrementov svojho 
zvieraťa a tieto bezpečne odstrániť v zmysle veterinárnych a hygienických predpisov napr. 
v žumpách a hnojiskách, alebo ich zapraviť do poľnohospodársky využívanej pôdy. 
 



12. V prípade evakuácií zvierat platia pre chov a držanie zvierat povinnosti určené štátnym 
orgánom, ktorý evakuáciu nariadil. 

13. Držiteľ psa je povinný: 
a/ zaevidovať každého psa, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní na území 
Slovenskej republiky 6/ 
b/ prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dni od uplynutia posledného dňa lehoty 
uvedenej v odseku a/ v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza 6/, 
c/ každú zmenu skutočnosti 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 6/, 
d/ odcudzenie, zničenie alebo stratu známky oznámiť obci do 14 dní  od odcudzenia, 
zničenia alebo straty známky 6/, 
e/ uhradiť poplatok určený obcou za vydanú náhradnú známku 6/ 
f/ dať psa každoročne zaočkovať proti besnote, 
g/ mimo svojho domu, bytu a oploteného pozemku 

- mať psa na vôdzke 
- dať psovi ochranný náhubok – dať psovi na viditeľné miesto evidenčnú známku obecného 

úradu, 
h/ objekt kde sa chová pes označiť nápisom – Pozor pes! 
i/ pri zrušení chovu psa  písomne odhlásiť psa a uviesť jeho novú adresu, prípadne uviesť 
spôsob útraty psa, pričom vráti vydaný preukaz chovateľa psa a evidenčnú známku. 

- Zákon NR SR č.337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
- Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú podmienky držania psov aj 

rešpektovať zákazy vstupu pre psa na miesta, ktoré sú označené logom psa, ktorý je 
dvakrát prečiarknutý 7/ 

- k/ rešpektovať zákazy voľného pohybu psa na miestach, ktoré sú označené logom psa 
ktorý je jedenkrát prečiarknutý 7/,      

14. Ak pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť a uložiť ich do verejnej  odpadovej nádoby.  

15. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba , ktorá je 
fyzický a psychický spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná 
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 
a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 
spôsobiť 7/. 

16. 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. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohryzol 
alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. Na známke psa obec vyznačí údaj o tom, či 
je pes nebezpečný 7/. 

17. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad 7/. 

18. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol, ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, 
ktorú pes pohryzol, aj meno , priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je 
povinný skutočnosť, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je 
pes evidovaný 7/. 

19. Chovateľ môže zviera usmrtiť len najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom po 
predchádzajúcom zbavení vedomia, bez zbytočnej bolesti a utrpenia 8/ 



- Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú podmienky držania psov 
- Zákon NR SR č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat 
 
 

Č A S Ť IV. 
§ 5 

Poplatky za chov a držanie zvierat 
 

1. Chovateľ je povinný platiť poplatky za psa a iné zviera, ak sú určené samostatnými 
právnymi predpismi 9/. 

2. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo na možnosť stanovenia poplatkov za chov a 
držanie zvierat na území mesta 10/, ktoré určí samostatným nariadením obec Vyšná 
Myšľa. 

 
Č A S Ť V. 

§ 6 
Útulky pre zvieratá 

 
1. Túlavé zvieratá odchytávajú organizácie s príslušným oprávnením. Odchytené zviera sa 

umiestni do útulku pre zvieratá, kde si ho chovateľ môže za poplatok vyzdvihnúť do 5 
dní. 

2. Zviera, ktoré si chovateľ nevyzdvihne z útulku do 5 dní môže byť za poplatok predané 
prevádzkovateľom útulku. 

3. Organizácia, ktorá prevádzkuje útulok môže zviera utratiť, ak nedôjde k vyzdvihnutiu, 
alebo k odpredaju zvieraťa po 5 dňoch od prijatia zvieraťa do útulku. 

 
 

Č A S Ť  VI. 
§ 7 

Sankcie 
 
1.     Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom, za ktorý môže  
fyzickým osobám uložená bloková pokuta do výšky 33,19 - Eur   v priestupkovom konaní a 
orgánom štátnej správy pokuta do výšky 132,77-  Eur. 
- 9/7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 481/1992 Zb. 
2.     Starosta obce Vyšná Myšľa môže za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe 
pokutu do výšky 3 319,39- Eur. 
3. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak: 

a/ nepreukáže totožnosť psa evidenčnou známkou. 
b/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. Za priestupky a/ 
a h/ uloží obec pokutu do 16,59 – Eur/ 11 

4. Priestupku sa dopusti držiteľ psa, ktorý 
a/ neprihlási psa do evidencie, 
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v Článku 6 ods. 
16 a 17., 



c/neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
d/ neoznámi odcudzenie , zničenie alebo stratu známky. 

Za priestupky a/,b/,c/,d/ uloží obec pokutu do 165,97-  Eur. 
5. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak: 

a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu 
trvalého pobytu držiteľa psa osobne, ktorú pes pohryzol, 
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo 
zvieratá, 
c/ neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. Za priestupky 
a/,b/,c/ uloží obec pokutu do 165,97-  Eur / 11. 

6. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu 
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku uložených pokút v Článku 9,11/. 

 
 
 

Č A S Ť  VIII. 
§ 9 

 Záverečné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na 

úradnej tabuli obce Vyšná Myšľa. 
       . 

 
 
 
Vo Vyšnej Myšli, dňa: 07.10.2014 
                                                                                             Paulína Guľášová        
                                                                                              starostka obce 
 
 
 
Deň vyvesenia:  07.10.2014  
 
Deň zvesenia:    22.10.2014 
 
Schválené OZ dňa: 09.12.2014 
 
Vyvesené na úradnej tabuli obce: 10.12.2014 


