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KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 02/2003 O PODMIENKACH 

A PODROBNOSTIACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE MOČENOK 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 09. 08. 2017 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 09. 08. 2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 09. 08. 2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 04. 09. 2017 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  



 

 

Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s ust. § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov  

v znení neskorších predpisov sa dňa ............................... uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. ....../2017 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 02/2003 O PODMIENKACH 

A PODROBNOSTIACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE MOČENOK 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2003 – o podmienkach a podrobnostiach držania psov na 

území obce Močenok (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto: 

 

ČASŤ II. 

 

Čl. 1 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Pre účely tohto VZN sa pod uvedenými pojmami rozumie nasledovné: 

 

Zvláštny pes – je pes, 

 používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 

 používaný horskou službou, 

 používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 

 poľovný, 

 ovčiarsky, 

 so špeciálnym výcvikom, 

 používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku,  
 

Voľný pohyb psa - je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia  

na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo 

chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, 

ktorá ho vedie. 

 

2. Za psa so špeciálnym výcvikom podľa zákona č. 282/2002 sa považuje aj pes v špeciálnom 

výcviku v sprievode osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa 

osobitného predpisu. 

 

 

 



Čl. 3 

Povinnosti držiteľov psov 

 

1. Základné povinnosti držiteľov psov upravujú nasledovné predpisy: 

 vyhláška MP SR č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, 

 Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, 

 Zákon č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierať. 

Čl. 4 

Evidencia psov 

6. Poplatok za evidenčnú známku psa je 1,50 €, doplatok za známku s nápisom Nebezpečný 

je 1,50 €. 

 

7. Pri strate alebo odcudzení evidenčnej známky OcÚ vydá držiteľovi psa náhradnú známku 

za úhradu 1,50 €. 

 

8. Ročný poplatok za jedného psa pre FO i PO je 30,- Sk. 

 

ČASŤ III. 

Čl. I 

Odchyt psov 

4. Držiteľ psa je ďalej povinný v plnej výške uhradiť náklady súvisiace s odchytom 

a umiestením psa do karantenizácie. Držiteľovi psa sa ďalej účtujú náklady na potravu 

a náklady súvisiace s veterinárnymi úkonmi podľa potreby. 

Držiteľovi psa sa účtuje: 

- náklady súvisiace s odchytom vo výške 500,- Sk, 

- náklady na potravu psa na deň vo výške 70,-Sk, 

- náklady na narkotizačnú látku a protilátku vo výške 300,- Sk, 

- náklady súvisiace veterinárnymi úkonmi podľa potreby. 

 

 

Čl. II. 

Priestupky 

 

Priestupkom sa podľa § 7 zákona č. 282/2002  Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov. 

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu 

skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

b) neprihlási psa do evidencie,  

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 

zákona č. 282/2002, 

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu identifikačnej známky, 

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 



2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak 

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu  

ich ohrozovania psom, 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý  

alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 

d) nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa, 

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 

3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur  

a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

 

 

Čl. III. 

Spoločné a záverečná ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  ............................ 2017 a schválilo ho uznesením číslo  

č. ............................... . 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15-tnym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  Po vyvesení na úradnej tabuli 

po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

4. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti držiteľov psov, vyplývajúce im z iných právnych 

noriem. Ostatné, v tomto VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov musia 

byť v súlade s osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o ochrane zvierat  

č. 115/1995 Z. z., zákonom o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v neskorších 

zmien a vyhláškou o chove spoločenských zvierat č. 231/1998 Z. z.  

5. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 

a) pracovníci obecnej polície Močenok, 

b) poverení pracovníci Obce Močenok.  

V Močenku ........................... . 

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

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

Poznámka: 

Žltou podfarbený text je nový, upravený, doplnený. 

Červenou podfarbený text navrhujeme zrušiť.  

- rozpísané náklady súvisiace s odchytom psa navrhujeme vynechať v texte VZN, nakoľko  

sa ceny rok čo rok menia. 

http://www.mocenok.sk/

