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Obec  Čečehov na základe ustanovení § 3 ods. 2, ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona č. 

282/2002 Z. z„ ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 

predpisov a ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. ....................... 

o niektorých podmienkach držania psov 

(ďalej len „VZN“). 

§ 1 Predmet úpravy 

1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok v oblasti držania a vodenia 

psov na území obce Čečehov: 

a) evidencia psov,  

b) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,  

c) úprava podrobností o vodení psov,  

d) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,  

e) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,  

f) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami. 

§ 2 Evidencia psov 

1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ustanoveniami 

§ 3 zákona 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších 

predpisov. 

§3 Evidenčná známka psa 

1. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.  

2. Ten, kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov známkou preukázať 

totožnosť psa.  

3. Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky držiteľovi psa v prípade 

odcudzenia, straty alebo zničenia sa stanovuje vo výške 3,50 eur. 

§4 Ustanovenie podrobností o vodení psa 

1. Vodiť psa tam, kde je voľný pohyb psa zakázaný, je možné s vôdzkou, bezpečne 

pripevnenou na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť 

primerané, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

 



§5 Zákaz voľného pohybu psa 

 

1. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v intraviláne obce 

a v zariadeniach obce. 

§6 Zákaz vstupu so psom 

1. Zakazuje sa vstup so psom:  

a) na verejné detské ihriská,  

b) do areálu cintorína.  

2. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na verejné detské 

ihriská.  

3. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení 

úloh civilnej ochrany.  

4. Zákaz vstupu so psom je zakázaný na území obce na miestach, ktoré sú viditeľne 

označené  

a) vodorovným nápisom „Zákaz vstupu so psom", alebo  

b) informačnou tabuľou s nápisom „Zákaz vstupu so psom", alebo  

c) piktogramom označujúcim Zákaz vstupu so psom. 

§7 Znečisťovanie verejného priestranstva 

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

odstrániť do smetných nádob  na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označených 

košov na určených na zber exkrementov. 

§8 Záverečné ustanovenia 

1.  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečehove 

dňa ............................ a schválilo ho uznesením č. .............. 

2. Návrh VZN č. .......... bol zverejnený na úradnej tabuli obce Čečehov a na internetovej 

stránke obce od ....................... do ....................... 

3. VZN č. ..................nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

obce, teda dňa  

Prílohy: 

1. Evidenčná karta psa 

2. Oznámenie o odhlásení psa z evidencie 

3. Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky 

       ....................................................... 

               Stanislav Mráz 

                 starosta obce  



Príloha č. 1 VZN č. ......... o niektorých podmienkach držania psov 

Evidenčná karta psa 

 

                  

Údaje o držiteľovi/vlastníkovi psa: 

 

Meno a priezvisko (názov organizácie):................................................................................................... 

 

Trvalý pobyt držiteľa (sídlo firmy): .......................................................................................................... 

 

Rodné číslo (IČO): .................................................. 

 

Umiestnenie chovného priestoru, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie 

nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa .................................................................................. 
 

Miesto držania psa*:    ☐rodinný dom       ☐ bytový dom        ☐ podnik.objekt       ☐ iné: .................... 

 

Údaje o psovi: 

 

Dátum nadobudnutia: ....................................... Dátum narodenia psa (vek): ........................................... 

 

Plemeno:................................................................. Farba psa: ................................................................. 

 

Pohlavie:      ☐  suka                  ☐  pes 

 

Číslo čipu/tetovania psa: ........................................................................................... 

 

Špeciálny výcvik pre ŤZP: ☐  áno                       ☐   nie 

 

Pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 

obrane alebo v krajnej núdzi            ☐  áno                       ☐   nie                                    

  

 

V .................... dňa.......................                   

............................................................. 

                                                                                                       Podpis držiteľa psa 

UPOZORNENIE: OKREM EVIDENČNÉHO LISTU PSA JE PRI PRIHLASOVANÍ PSA DO 

EVIDENCIE POTREBNÉ VYPLNIŤ AJ PRIZNANIE K DANI ZA PSA – VZNIK DAŇOVEJ 

POVINNOSTI 

 

Záznamy úradu:  
 

Dátum zápisu do evidencie: ........................................    

 

Evidenčná známka č.:                          vydaná dňa: .......................  Podpis držiteľa: ............................... 

 

Náhradná EZ č.:                                   vydaná dňa:........................  Podpis držiteľa: ............................... 

 

Dátum odhlásenia z evidencie: ....................................   

 

Dôvod odhlásenia: ☐  úhyn       ☐  strata           ☐  iné ............................... 

 

 

 



Príloha č. 3 VZN č. ......... o niektorých podmienkach držania psov 

 

 

Oznámenie 

o odhlásení psa z evidencie obce 

 

 

 

                   Číslo evidenčnej známky psy pridelenej obcou:  

                                                         

 

 

Údaje o držiteľovi/vlastníkovi psa: 

 

Meno a priezvisko (názov organizácie):................................................................................................... 

 

Rodné číslo (IČO): .................................................. 

 

Dátum odhlásenia psa z evidencie: .....................................................................................................................  

 

Dôvod odhlásenia psa z evidencie:         ☐  úhyn       ☐  strata           ☐  iné ..................................... 

                                              

 

V .................... dňa.......................                   

 

............................................................. 

                                                                                                       Podpis držiteľa psa 

 

UPOZORNENIE: OKREM OZNÁMENIA O ODHLÁSENÍ PSA Z EVIDENCIE JE POTREBNÉ VYPLNIŤ 

AJ PRIZNANIE K DANI ZA PSA – ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 VZN č. ......... o niektorých podmienkach držania psov 

 

 

Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky psa 

 

 

 

                   Číslo evidenčnej známky psy pridelenej obcou:  

                                                         

 

 

 

Údaje o držiteľovi/vlastníkovi psa: 

 

Meno a priezvisko (názov organizácie):................................................................................................... 

 

Rodné číslo (IČO): .................................................. 

 

Dátum odhlásenia psa z evidencie: ..................................................................................................................... 

 

Dôvod odhlásenia psa z evidencie:         ☐  úhyn       ☐  strata           ☐  iné ..................................... 

                                              

 

V .................... dňa.......................                   

 

............................................................. 

                                                                                                       Podpis držiteľa psa 

 

 

UPOZORNENIE: VYDANIE NÁHRADNEJ EVIDENČNEJ ZNÁMKY JE SPOPLATNÉ V ZMYSLE VZN 

OBCE ČEĆEHOV Č. ..... 

 

 

 


