Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2021
o chove, držaní a vodení psov na území Obce Muránska Lehota
Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje niektoré podmienky
chovu, držania a vodenia psov na celom katastrálnom území Obce Muránska Lehota .
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
Článok II.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Na území obce Muránska Lehota. je dovolené chovať alebo držať psov pri dodržiavaní
platných hygienických a veterinárnych právnych predpisov a podmienok obsiahnutých
v tomto VZN.
2. Za chov psov sa v zmysle tohto nariadenia považuje aj ich chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.
3. Vymedzenie pojmov vychádza z § 2 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
Článok III.
EVIDENCIA PSOV
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencií psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie Obec Muránska Lehota (ďalej len obec).
3. Do evidencie sa zapisujú nasledovné údaje:
a) evidenčné číslo psa,
b) testovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) pohlavie, meno psa, vek psa/dátum narodenia, plemeno (kríženec), farba, výška
v cm, účel držania, miesto chovu, dátum, od kedy je pes chovaný alebo držaný,
d) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, alebo názov a sídlo firmy
právnickej osoby, ako vlastníka alebo 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) dôvod, prečo pes nie je predmetom dane,
h) úhyn psa, strata psa.
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, ktorá je
neprenosná na iného psa.
6. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od zistenia
uvedenej skutočnosti oznámiť obci. Obec vydá držiteľovi novú evidenčnú známku psa
za poplatok 2,00 €.
Článok IV.
VODENIE PSA
1. Vodenie psov je uvedené v § 4 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
2. Obec Muránska Lehota rozširuje vodenie psov o nasledovné podmienky:
a) vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné len na vôdzke
bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka
musia byť primerané, aby držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácii.
b) nie je povolené ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom
(napr. zábradlie, plot, dreviny a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných
priestranstvách, tzn. osoba, ktorá psa vedie, ho nesmie opustiť na verejnom
priestranstve a nechať ho bez dozoru,
c) nie je povolené vodiť psa na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho
psa a služobného psa počas služobného zásahu (napr. úradné budovy),
d) pri voľnom pohybe psa na verejnom priestranstve musí držiteľ psa zabezpečiť
kontrolu správania sa svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu iných osôb,
e) každý pes, ktorému bola vydaná evidenčná známka a ktorý sa pohybuje mimo
chovného priestoru alebo zariadenia musí byť vždy riadne a viditeľne označený známkou,
f) osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov (polícia, poverený zamestnanec obce, starosta/starostka obce)
preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou,
g) verejné priestranstvo je priestor, ktorý využívajú všetci obyvatelia obce, je im verejne
prístupný a dostupný a tvoria ho ulice, obecné komunikácie, parky – verejná zeleň,
voľné odstavné priestory, vodné toky – potok pretekajúci územím obce, cintorín,
okolie kostola, ihriská, priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou.
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Článok V.
VYMEDZENIE MIEST, KDE JE VOĽNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ
A KDE JE VSTUP SO PSOM ZAKÁZANÝ
1. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti držiteľa psa alebo ním poverenej osoby,
ktorá psa vedie, netýka sa to nehnuteľností, ktoré držiteľ psa vlastní a pokiaľ sú bezpečne
ohradené, aby bolo zabránené úniku psa.
2. Obec zakazuje voľný pohyb psa na všetkých verejných priestranstvách v obci.
3. Vstup so psom sa zakazuje do budovy obecného úradu, kultúrneho domu, požiarnej
zbrojnice, administratívnych priestorov, obchodu, do areálu cintorína a na ďalšie miesta
viditeľne označené grafickou značkou alebo nápisom „Vstup so psom zakázaný“.
Článok VI.
ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Osoba, ktorá vedie psa, je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo.
2. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný disponovať vhodnou pomôckou na
okamžité odstránenie psích výkalov. Určeným miestom na ich odstránenie sú nádoby na
zmesový komunálny odpad.
Článok VII.
OHROZOVANIE UŽÍVATEĽOV VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Vlastník alebo držiteľ psa sa musí zdržať všetkého, čím by obmedzoval alebo ohrozoval iného
vo využívaní verejných priestranstiev, tzn. je povinný zabezpečiť oplotenie svojho pozemku
susediaceho s verejným priestranstvom takým spôsobom, aby pes žiadnou časťou svojho tela
nezasahoval cez oplotenie pozemku a tým by obmedzoval občanov v užívaní verejných
priestranstiev.
Článok VIII.
PRIESTUPKY
Priestupky sú uvedené v § 7 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov.
Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2022.
4. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o chove, držaní a vodení psov na
území Obce Muránska Lehota“ bol vyvesený dňa 23.11.2021
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5. Na tomto VZN obce Muránska Lehota sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska
Lehota dňa 10.12.2021 uznesením číslo 120/2021.
V Muránskej Lehote dňa 13.12.2021

Miloslav Marčák
starosta obce

Prílohy:
1. Evidenčná karta psa
2. Oznámenie – strata evidenčnej známky psa
3. Oznámenie – odhlásenie psa z evidencie
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Príloha č. 1

Obec Muránska Lehota, Muránska Lehota 83, 049 01
EVIDENČNÁ KARTA PSA
Evidenčné číslo psa: ........................................

Meno psa: ......................................................

Vek psa/dátum narodenia: ...............................

Pohlavie: pes / suka*

Plemeno (kríženec): .........................................

Farba: .............................................................

Výška v cm: .....................................................

Účel držania: domáci / služobný / zvláštny*

Miesto chovu: rodinný dom / byt / chata / záhrada*
Dátum, od odkedy je pes chovaný alebo drží: .................................................................................
Testovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má: ..............................................................
...........................................................................................................................................................
Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
...........................................................................................................................................................
Názov a sídlo firmy právnickej osoby, ako vlastníka alebo držiteľa psa
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:
...........................................................................................................................................................
Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi:
...........................................................................................................................................................
Pes nie je predmetom dane – dôvod: výcvik pre nevidiacich
Úhyn psa - dátum: ....................................
Strata psa - dátum: ....................................
Evidenčná známka psa číslo: .......... vydaná dňa: ........................ vydal/a: ................. (podpis)
Evidenčnú známku prevzal/a – meno a priezvisko: ....................................................................
V Muránskej Lehote dňa ...............................
* Nehodiace sa preškrtnúť

Podpis: ...................................

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

Príloha č. 2

(Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa)
(Názov a sídlo právnickej osoby ako držiteľa psa)

Obec Muránska Lehota
Muránska Lehota 83
049 01 Muránska Lehota
V Mur. Lehote, .......................
VEC
Oznámenie – strata evidenčnej známky psa
Držiteľ psa ...................................................... (meno a priezvisko / názov právnickej osoby*),
adresa trvalého pobytu / sídlo právnickej osoby* ............................................................................,
plemeno psa (kríženec) ................................................................., nahlasujem stratu/poškodenie*
evidenčnej známky psa číslo ................., dátum straty/poškodenia* známky ................................ .

.................................................
podpis držiteľa psa

Nová evidenčná známka psa číslo: .......... vydaná dňa: ........................ vydal/a: .......................
(podpis)
Evidenčnú známku prevzal/a – meno a priezvisko: ....................................................................
V Muránskej Lehote dňa ...........................

* Nehodiace sa preškrtnúť

Podpis: ..............................

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

Príloha č. 3

(Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa)
(Názov a sídlo právnickej osoby ako držiteľa psa)

Obec Muránska Lehota
Muránska Lehota 83
049 01 Muránska Lehota
V Mur. Lehote, .......................

VEC
Oznámenie – odhlásenie psa z evidencie
Držiteľ psa ..................................................................................... (meno a priezvisko / názov
právnickej osoby*), adresa trvalého pobytu / sídlo právnickej osoby*.............................................
................................................, plemeno psa (kríženec)

..............................., číslo evidenčnej

známky ................ odhlasujem psa z evidencie od: ......................................... .
Dôvod odhlásenia: ............................................................................................................................

.................................................
podpis držiteľa psa

* Nehodiace sa preškrtnúť

