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     Obec Lúčka, Obecné zastupiteľstvo v Lúčke v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), 
e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade  
s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a v zmysle zákona § č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Lúčka 
 

 (ďalej len „nariadenie“)  
 

§ 1 
Účel nariadenia 

1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť niektoré podmienky držania psov na území obce Lúčka, evidencie 
a vodenia psov, vymedziť miesta na území obce, kde je voľný pohyb psa zakázaný, kde je zákaz 
vstupu so psom, riešiť problematiku znečisťovania verejných priestranstiev, stanoviť podmienky 
kontroly a sankcií za porušenie tohto nariadenia. 

2) Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, okrem 
držiteľov služobných psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov - ďalej len držiteľ psa. 

 
§ 2 

Vymedzenie pojmov 
Pre účely tohoto nariadenia: 
 
1) Držiteľ psa je fyzická osoba u ktorej je pes ustajnený a je v jej  starostlivosti a ošetrovaní. 
2) Vlastník (majiteľ )psa je FO alebo PO v ktorej majetku sa daný pes nachádza (má psa vo 

vlastníctve). 
3) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejne prístupné pozemky na 
 území obce Lúčka okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických, a právnických osôb, alebo ku ktorým 

majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom sa rozumejú najmä: 
a) miestne komunikácie, cesty, chodníky, parkoviská  
b) mosty 
c) zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintorín, detské ihrisko, športoviská, atď. 

4) Spoločnými priestormi sú priestory kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia (Obecný úrad a KSB, 
ZŠ a MŠ, Kostol, Dom nádeje a pod.) 

5) Ostatné pojmy sú vymedzené v §2 zákona č. 282/2002 Z.z. 
 

§ 3 
Evidencia psov 

 
 
1) Evidenciu psov a vydávanie známok vedie Obecný úrad v Lúčke. 
2) Prihlásenie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ustanovením § 3 zákona o 

držaní psov. 
3) Po overení úplnosti údajov potvrdí úrad držiteľovi psa splnenie povinnosti prihlásiť psa, pridelí 

evidenčné číslo a bezplatne mu vydá evidenčnú známku. 
4) Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa.  
5) Suma úhrady za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,50 eur. 

 
§ 4 

Vodenie psov 
1) Základné pravidlá vodenia psov upravujú ustanovenia § 4 zákona o držaní psov.  
2) Toto ustanovenie nariadenia určuje ďalšie podrobnosti o vodení psa v súlade s § 4 ods. 5 zákona 

držaní psov, a to: 
a) osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie osoby určenej 

starostom Obce Lúčka preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou (ďalej len „známka“) 
umiestnenou na obojku psa, 

b) vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej 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. 

3) Zakazuje sa: 
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a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom a pod.), 
b) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve 

(aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom). 
 

§ 5 
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 
1) Voľný pohyb psov je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách obce Lúčka. 
2) Vstup so psom je zakázaný: 

a) do školských zariadení, vrátane areálu školy, 
b) do kultúrno-spoločenských zariadení, 
c) do obchodných a pohostinských zariadení,  
d) do kancelárií a úradov,  
e) na športoviská a detské ihrisko 
f) pohrebisko (Dom nádeje, cintorín). 

 
§ 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
1) Základné povinnosti pri znečistení verejného priestranstva výkalmi od psa upravujú ustanovenia § 6 

zákona o držaní psov. 
 

§ 7 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1) Ustanovenia tohto VZN sa v plnom rozsahu vťahujú aj na psov chovaných pred jeho účinnosťou.  
2) Toto  Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka o niektorých podmienkach držania psov na území 

obce Lúčka  č. 39/2012 bolo schválené uznesením OZ č. 39/11/2012 dňa 12.12.2012. 
3) Toto VZN nadobúda účinnosť  dňom 1. 1. 2013  
 
 
 
 
 
 
       Mikuláš Mašlej 
          starosta 


