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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JUROVÁ  

o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Jurová 

Číslo: 5/2020 
 

      

Obec Jurová na základe príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania a vodenia psov, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmeno g, zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie č. 

6/2020 o podmienkach vodenia a držania psov na území Obce Jurová 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie  

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ je podrobnejšie upraviť podmienky 

vodenia a držania psov na území Obce Jurová /ďalej len „obec“/  

2. Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov na území obce, 

ich evidencii, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev.  

3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.  

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejne prístupné pozemky na území Obce 

Jurová ako :  

a/ miestne komunikácie, námestia, chodníky, parkoviská a trhovisko,  

b/ parky, zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné pietne miesta, detské ihriská, športovisko.  

 

§ 3 

Evidencia psov 

 

1. Evidenciu psov vedie Obecný úrad v Jurovej.  

2. V prípade odcudzenia , zničenia alebo straty evidenčnej známky, ktorou sa preukazuje totožnosť psa 

vydá obec držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu 2,00 €.  

 

§ 4 

Podrobnosti o vodení psa 

 

1. Vodenie psa na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, je možné na 

vôdzke.  

2. Lokality na vodenie psov bez vôdzky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia mesta. 

3. Pri vodení psa je osoba, ktorá psa na území mesta vedie alebo nad ním vykonáva dohľad povinná 

dodržiavať tieto pravidlá:  

a/ preukázať totožnosť psa známkou,  

b/ nevyzývať psa k útoku na iné zviera alebo osobu,  

c/ pri vedení psa je ten, kto psa vedie, povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť svojmu psovi v 

útoku,  

e/ po celú dobu vedenia psa ten, kto psa vedie, ho musí mať pod dohľadom,  

f/ na miestach, kde je povolené vodenie psa len na vôdzke, viesť ho tak, aby v prípade potreby odvrátil 

hrozbu vzniku úrazu tretích osôb. Vôdzka musí byť bezpečne pripevnená na obojku alebo prsnom 

postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa 

ovládať v každej situácii.  

g/ psa nie je možné nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na miestach kde je voľný 

pohyb psa zakázaný 
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§ 5 

Zákaz voľného pohybu psa a vstupu so psom 

 

1. Vstup so psom je v obci zakázaný na športové a detské ihrisko, na pieskoviská, na cintoríny a 

pietne miesta.  

2. Zakazuje sa voľný pohyb psa na verejnom priestranstve na území obce s výnimkou na to určených. 

3. Miesta vymedzené podľa bodu č. 1 a 2 tohto paragrafu musia byť viditeľne označené umiestnením 

vhodného piktogramu, alebo textu. Toto označenie zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny 

vzťah, na vlastné náklady. Držiteľ psa musí urobiť vhodné opatrenia, aby voľne sa pohybujúci pes 

neopustil vyhradený priestor. 

4. Každý, kto sa pohybuje v blízkosti miest vymedzených pre voľný pohyb psov podľa ods. 3 tohto 

paragrafu, je povinný dbať na primeranú opatrnosť. Vstup do takto vyhradeného priestoru je na 

vlastnú zodpovednosť. 

 

§ 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 

V záujme zachovania čistoty verejných priestranstiev je držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie 

povinná ak pes znečistí exkrementmi / tuhými výkalmi / verejné priestranstvo tieto bezprostredne 

odstrániť a umiestniť ich v primeranom obale do špeciálnych košov na psie exkrementy alebo do 

zberných nádob určených pre zmesový komunálny odpad.  

 

§ 7 

Priestupky a sankcie 

 

Priestupky budú riešené v súlade s ustanovením zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov.  

 

§8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú hlavný kontrolór, poverení zamestnanci 

obce, prípadne poslanci obecného zastupiteľstva.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vodenia a držania psov na území Obce Jurová 

schválilo obecné zastupiteľstvo v Jurovej na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 uznesením č. 82/2020.  

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.  

4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vodenia a držania psov sa 

ruší Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vedení a držaní psov na území Jurová č. 2/2009. 

 

 

 

 

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

                                                                                              Gabriel Fekete, starosta  obce  
 

 

Návrh VZN vyvesený a zverejnený na webovej stránke obce: 03.08.2020 

Návrh VZN zvesený: 16.09.2020 

- k návrhu VZN neboli uplatnené pripomienky FO či PO 

 

 

Po schválení OZ VZN vyvesené a zverejnené na webovej stránke obce : 17.09.2020  

 


