
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 27 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v obci Veľké Leváre 
 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch, na základe ustanovenia § 6 zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z. sa 
uznieslo na tomto nariadení :  
 

I. 
Evidencia psov 

 
1. Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Do 

30 dní od uplynutia posledného dňa tejto lehoty je držiteľ psa, nachádzajúceho sa  v obci 
Veľké Leváre   povinný prihlásiť  ho  do evidencie, ktorú vedie obec Veľké Leváre . 

 
2. Evidenciu  psov bude vykonávať Obecný úrad Veľké Leváre od 1.1.2003. Držiteľ psa, 

ktorému vznikla povinnosť prihlásiť psa do evidencie pred týmto dňom splní si túto 
povinnosť od 1.1.2003 do 31.1.2003.  

 
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:  
a) evidenčné číslo psa,  
b) tetovacie číslo, alebo údaj o čipovaní psa ak ho pes má,  
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa 
d) 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, 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej obrane alebo v krajnej núdzi 
f) úhyn psa 
g) strata psa 
 
4. Držiteľ psa je povinný oznámiť obci aj každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa 

zapisujú do evidencie a to v termíne do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja.  
 
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sú 

uvedené údaje: evidenčné číslo psa, názov obce, údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. 
  
 

II.  
Vymedzenie pojmov 

 
1. 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 krajnej núdzi.  
 
2. 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, 
ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.  

 
3. Zvláštnym psom /podľa zákona č. 282/2002 Z.z./ je pes: používaný súkromnými 

bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, používaný horskou službou, 



používaný pri záchranných prácach, pri plnení úloh civilnej ochrany, poľovný, ovčiarsky, 
vodiaci, používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 
národného skúšobného poriadku. 

 
 
 

III. 
 
 

1. Voľný pohyb psa na verejných priestranstvách v obci je zakázaný. 
 
2. Vstup so psom do verejných budov v obci je zakázaný.   
 
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dozor.  
 
4. Držiteľ psa, ktorý porušil toto VZN alebo ustanovenia zákona č. 282/2002 Z.z. sa dopustil 

priestupku a môže mu byť uložená pokuta podľa uvedeného zákona.  
 
 
 
 
Toto VZN  schválilo  Obecné zastupiteľstvo Veľké Leváre uznesením č. ........  dňa 24.7.2002, 
 
zverejnené bolo  dňa ................. 
 
Toto nadobúda účinnosť dňa ........................... 
 
 
 
 
 
 


