
Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Rakovo 

č. 001/2003 

zo dňa 07. 03. 2003 

o podmienkach pri chove psov a držaní psov 

OZ v Rakove na základe zákona č. 369/90 o Obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 282/2002, 
ktorým sa upravujú podmienky držania psov, vydáva pre katastrálne 
územie Rakova nasledovné /toto/ VZN/. 

Paragraf 1 
Úvodné ustanovenie 

VZN stanovuje podmienky pre chov psov, starostlivosť a bezpečnosť 
chovaní psov. 

Paragraf 2 

VZN sa vzťahuje na psov chovaných pre účely: 
a) stráženia domácností a súkromného majetku 
b) stráženie majetku podnikateľov 
c) poľovníckych 

Paragraf 3 
Podmienky pri chove psov 

1. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá chová psa je povinná 
sa o neho primerane starať. V tomto sa rozumie zabezpečiť pre psa 
potravu, umiestnenie zodpovedajúce jeho potrebám a poskytnúť mu 
primeranú, voľnosť v pohybe. 

2. Pri držaní a chovaní psa je neprípustné jeho týranie 
akýmkoľvek spôsobom, zbaviť sa psa vyhodením, vypustením a jeho 
bezdôvodné usmrtenie. 

3. Pri chove a držaní psa majitelia musia dodržiavať nasledovné 
podmienky: 

a) pes sa nesmie bez doprovodu samostatne pohybovať mimo miesta 
trvalého držania t. z., že nie je dovolený voľný pohyb psov na 
verejných komunikáciách a priestranstvách a cintoríne. 



b) majetelia psov nesmú tieto vodiť do priestorov ZS, obchodu a 
cintorína. Vodenie psa je povolené len osobe staršej ako 12 rokov 
a pri nebezpečných psoch je vedenie psa povolené len s náhubkom. 

c) majitelia PSOV musia zabezpečiť, aby pes svojim brechaním 
/bezdôvodným/ nezaťažoval majiteľov susedného pozemku a aby 
neobmedzoval jeho pohyb. 

d) v prípade poškodenia majetku susedného pozemku majiteľ psa 
zodpovedá za škodu, ktorá bola jeho psom spôsobená. 

e) Ak dôjde k pohryznutiu osoby, majiteľ psa zabezpečí jeho 
okamžité vyšetrenie a s nálezom vyšetrenia bude informovať 
poškodeného. 

f) majiteľ psa je povinný dostaviť sa so psom na povinné 
očkovanie. 

Paragraf 4 
Zvláštne ustanovenia 

1. Cvičenie psov je povolené len na vlastnom pozemku. 
2. Túlajúce psy budú odchytené a umiestnené do príslušného 

zariadenia (útulku). 

Paragraf 5 
Sankcie 

V prípade, že majiteľ psa poruší ustanovenie paragrafu 3 
obec v zmysle zákona č. 282/2002 uloží majiteľovi psa pokutu od 
500 Sk až do 5000 Sk podľa povahy porušenia citovaných zásad a 

nariadení. Paragraf 6 
Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 
07.03.2003 a účinnosť nadobúda dňa 22.03.2003. 

Ján Franek 
starosta obce 

V Rakove dňa 07.03.2003 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 08-03-2003 



DODATOK č. 1 k VZN č. 001/2003 
o podmienkach pri chove psov a držaní psov 

Z dôvodu prechodu meny na euro sa mení sankcia za porušovanie VZN nasledovne: 

Paragraf 5 

- v prípade, že majiteľ psa poruší ustanovenia § 3, obec v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. 

v znení neskorších predpisov uloží majiteľovi psa pokutu až do výšky 165,- € podľa povahy 

porušenia citovaných zásad a nariadení. 

V Rakove dňa, 15.12.2008 


