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o chove, vodení a držaní psov v obci Haláčovce 

 

 

Číslo: 

1/2022 

 

      Obec Haláčovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), v súlade s 

ustanovením § 3, § 4, § 5, § 6 zákona č 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov (ďalej len „zákon 282/2002 Z.z.“)  a tiež na základe zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 

starostlivosti   v y d á v a   všeobecne záväzné nariadenie (ďalej  len „VZN“) v nasledovnom znení: 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

č. 1/2022 

 

o chove, vodení a držaní psov v obci Haláčovce 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania, vodenia a chovu psov v katastrálnom území 

obce Haláčovce (ďalej len „obec“). 

2. Účelom tohto VZN je zabezpečenie ochrany životného prostredia, zdravia, verejného poriadku 

a čistoty v obci. 

3. VZN sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom psa, má ho u seba 

v držbe, prípadne psa vedie. 

 
Článok 2 

Evidencia psov a suma úhrady za náhradnú známku 

1. Obec vedie evidenciu psov (ďalej len „evidencia“) na základe prihlášky držiteľa psa.  

2. Obec vydá držiteľovi psa na základe vyplnenej žiadosti o prihlásenie psa do evidencie 

evidenčnú známku, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj, či je pes 

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť. Prvá známka sa vydáva 

bezodplatne. 

3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa 

povinný oznámiť do 14 dní obci od zistenia tejto skutočnosti. Obec držiteľovi psa za úhradu 

1,00 € vydá náhradnú známku. 

4. V prípade odhlásenia psa z evidencie je držiteľ psa povinný známku vrátiť obci. 

 

Článok 3 

Vodenie psa 

1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných 

orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou. 

 

Článok 4 

Zákaz vstupu so psom  

1. Vstup so psom je zakázaný na tieto verejne prístupné miesta:   

a) obecný úrad, kultúrny dom 

b) obecné detské ihrisko, 

c) obecný cintorín a okolie domu smútku, 

     2.   Zákaz vstupu so psom podľa bodu 1 tohto článku VZN sa nevzťahuje na: 

     a)   psa používaného súkromnými bezpečnostnými službami, 

     b)   psa používaného pri záchranárskych prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 

     c)   psa so špeciálnym výcvikom. 

 

Článok 5 
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o chove, vodení a držaní psov v obci Haláčovce 

 

 

Číslo: 

1/2022 

 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

1. Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie je povinný na verejných priestranstvách bezodkladne 

odstrániť psie výkaly. Pri vodení psa mimo chovný priestor je držiteľ alebo ten kto psa vedie 

povinný disponovať vhodnou pomôckou na okamžité odstránenie psích výkalov. 

2. Určeným miestom na ich odstránenie sú nádoby na zmesový komunálny odpad. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vyplývajúce 

z iných právnych predpisov. 

2. Návrh VZN č. 1/2022 o chove, vodení a držaní psov v obci Haláčovce bol zverejnený na 

úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 04.04.2022. Na tomto VZN obce Haláčovce 

sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Haláčovce dňa 19.05.2022 svojím uznesením č. 

16/2022/B1 a toto VZN nadobúda účinnosť 5. júna 2022. 

3. Dňom   nadobudnutia   účinnosti   sa   zrušuje   Všeobecne   záväzné   nariadenie č. 1/2021 o 

podmienkach držania a chovu psov na území Obce Haláčovce. 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                 Ing. Zuzana Mokryšová  

                                                                                                                starostka obce Haláčovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


