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Obec Klin nad Bodrogom v zmysle Zákona 582/2004 o miestnych daniach a v zmysle Zákona
č. 282/2002 Z. z. a v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravujú niektoré podmienky
držania psov a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, upravuje týmto všeobecne
záväzným nariadením daň za psa a podmienky držania psov v obci Klin nad Bodrogom.

Článok 1
Predmet úpravy
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje niektoré práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb bez rozdielu, pri držaní psov na území obce Klin nad Bodrogom,
evidenciu psov, určuje podrobnosti vodenia psov, miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný,
miesta, kde je vstup so psom zakázaný, podrobnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev,
riešenie priestupkov, sumu úhrady za náhradnú evidenčnú známku a sadzbu dane za psa.
2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov
obce, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu v obci.
3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zamedzenia šírenia chorôb
prenosných zo zvierat na ľudí.
4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných policajnými zbormi a
poriadkovými útvarmi podľa osobitných predpisov.
5. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a
ostatných predpisov.

Článok 2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Klin nad Bodrogom podlieha
evidencií psov.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie, ktorá je vedená na Obecnom úrade Klin nad
Bodrogom, u pracovníka zodpovedného za evidenciu obyvateľstva v lehote do 60 dní od jeho
nadobudnutia.
3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30
dní od zmeny skutočnosti alebo údajov oznámiť obci:
a/ evidenčné číslo psa
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má

c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d/ 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
e/ úhyn psa
f/ stratu psa.

Článok 3
Evidenčná známka
1. Obec Klin nad Bodrogom vydá vlastníkovi – držiteľovi psa zapísaného do evidencie bez
poplatku evidenčnú známku psa /ďalej len „známka“/.
Na známke je uvedené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa a o tom, že pes je registrovaný na Obecnom úrade.
2. Známka je neprenosná na iného psa, každý pes v obci musí byť označený evidenčnou známkou.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za poplatok 1 €.

Článok 4
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
- pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
- pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzbu dane v súlade s § 25 zákona o miestnych daniach určuje obec Klin nad Bodrogom.
Sadzba dane za jedného psa za kalendárny rok je 5 €. Takto určená sadzba dane platí aj za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
7. Správca dane sadzbu dane zníži o 50% u vlastníkov alebo držiteľov psov, ktorí v
zdaňovacom období dosiahli vek 70 rokov a starším.
Zníženie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencií obyvateľstva je na danej adrese okrem
dôchodcu evidovaná aj ďalšia osoba, ktorá nedovŕšila vek 70 rokov a viac.
8. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
10. Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka
psa (resp. držiteľa) menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob
a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných
veterinárnych očkovaní.

Článok 5
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia:
1. Držiteľ psa je fyzická alebo právnická osoba (majiteľ, chovateľ), ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa (ak sa nedá preukázať kto psa vlastní) alebo ten, kto na akýkoľvek účel hoci len
prechodne psa chová.
2. Chovné zariadenie je zariadenie farmového, klietkového alebo iného typu pre chov psov.
3. Vodenie psa je vlastný pohyb psa na vôdzke za fyzickej prítomnosti držiteľa.
4. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných prácach
d) používaný pri lokalizačných a likvidačných prácach
e) pri plnení úloh civilnej obrany
f) poľovný, ovčiarsky, vodiaci
g) vodiaci nevidiacich

h) používaný počas výcviku, výstavy alebo skúšok konaných podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku
5. Nebezpečným psom je pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol ním
napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa majiteľom alebo držiteľom nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi, nebezpečným psom je pes, ktorý preukázateľne zasahuje do slobody človeka alebo
zvieraťa.
6. Voľným pohybom psa, je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
7. Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa trvalo pohybuje po verejných
priestranstvách a ktorého držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po verejných priestranstvách. A
nie je označený evidenčnou známkou.
8. Vodiaci pes je špeciálne vycvičený pes pre nevidiaceho alebo čiastočne zrakovo postihnutého
človeka, ktorý pomáha hlavne v oblasti mobility a orientácie prekonávať dôsledky poškodenia
zraku alebo straty zraku človeka.
9. Stratený pes je pes, ktorý sa pohybuje na území obce Klin nad Bodrogom mimo chovného
priestoru bez dozoru alebo vedenia zodpovednej osoby, ktorý je opatrený evidenčnou známkou a
ktorého strata bola nahlásený obci Klin nad Bodrogom.

Článok 6
Starostlivosť o psov
1. Vlastník alebo držiteľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa platných právnych
predpisov, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
Vyhlášky MP SR č.123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o
požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
2. Každý držiteľ psa je povinný zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie psa proti besnote
podľa § 17 ods. 5 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Očkovaniu podliehajú všetci
psi starší ako 3 mesiace.
3. Dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelne povinné očkovanie psa
proti besnote a pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie.

Článok 7
Podmienky pre chov a držanie psov

1. Chovateľ alebo majiteľ psa v rodinnom dome je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť
okoloidúcich občanov cez plot. Na bránu treba umiestniť výstražnú tabuľku, ktorá má upozorniť, že
v danom dome, byte či dvore sa nachádza pes. (napr.: „Pozor pes!“)
2. Dbať, aby chovom psa neboli narúšané vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad
mieru primeranú pomerom obťažovaní susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými výkalmi.
3. Viac ako dvoch psov je možné chovať iba s písomným súhlasom Obecného úradu.
4. Plemená psov a ich krížencov: napr. Rotvajler, Nemecká doga, Mastif, Staffordshire Bull teriér,
Americký stafforshirský teriér, Americký pitbulteriér, Bullmastif, Rhodesian Ridgeback, Doberman,
Boxer, Československý vlčiak, a iných psov, ktorí zvýšenou agresivitou, resp. nadmernou
hlučnosťou obťažujú svoje okolie, je možné chovať a držať len so súhlasom vydaným obcou na
základe súhlasu ostatných dotknutých vlastníkov. Týchto psov možno držať v ohraničenom a
zabezpečenom priestore, z dôvodu zamedzenia ich úniku a možného útoku.
5. Každý majiteľ psa zodpovedá za škody na majetku alebo na zdraví spôsobené psom.
6. Obec vykonáva fyzické kontroly stavu psov. Majiteľ resp. držiteľ psa je povinný na písomnú
výzvu povereným pracovníkom obce umožniť kontrolu počtu chovaných psov, ako aj podmienky
ich chovu, preukázať známku psa a za tým účelom umožniť vstup na nehnuteľnosť.

Článok 8
Vodenie psov
1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené §4 zákona č. 282/2002 Z. z. v platnom znení, ktorými
sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácií, pričom je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, zabrániť vzniku škôd
na majetku, prírode a životnom prostredí.
3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok.
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
5. Držiteľ psa a ten kto psa vedie, je povinný:
a/ oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol ako aj
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa /majiteľa/ psa,

b/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, je povinný oznámiť aj Obecnému úradu v Kline nad
Bodrogom, resp. úradu, kde je pes evidovaný a predložiť očkovací preukaz o zázname očkovaní psa
proti besnote.

Článok 9
Zákaz voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a v
súlade s § 5 ods. 1 písm. b⁄ zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v platnom znení, vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný.
2. Na území Obce Klin nad Bodrogom je voľný pohyb psa bez dozoru držiteľa zakázaný, povolený
je len vodenie psa na vodítku.
3. Zákaz voľného pohybu psa na verejnom priestranstve a vstupu so psom sa nevzťahuje na
služobného psa počas služobného zákroku a na vodiaceho psa.
Zakazuje sa vstup so psom na miesta vo vlastníctve obce Klin nad Bodrogom:
a) na detské ihrisko
b) na pieskoviská a na voľne prístupné športoviská vo vlastníctve alebo správe Obce Klin nad
Bodrogom,
c) do areálu cintorína
d) do objektov verejnej správy a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klin nad
Bodrogom.
e) na miesta s väčšou koncentráciou ľudí /najmä športové alebo kultúrne podujatia, slávnosti obce
/.
f) na iné priestranstvá, ktoré sú viditeľne označené tabuľou (napr. „Zákaz vstupu pre psov“)
g) zákaz vstupu je označený značkou, nápisom alebo piktogramom.
Ďalej sa zakazuje:
a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej zábrane pohybu a bez
náhubku (napríklad pred obchodom a pod.);
b) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve (aj
opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom);
c) voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve na celom území obce.

Článok 10
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť do nádob určených pre zber a likvidáciu komunálneho odpadu .

2. Pri vedení psa na verejnom priestranstve je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe vhodnú
pomôcku alebo vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie výkalov,
ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Obec nevlastní kontajnery na psie výkaly.

Článok 11
Povinnosti chovateľa psa
Chov a držanie psa je povolené na celom území Obce Klin nad Bodrogom, ak sú splnené
nasledovné podmienky:
1. Každý kto chová alebo drží psa je povinný:
a/ zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických
a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým potrebám, poskytovať mu
v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný
pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho
rozmnožovania
b/ dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote a iným chorobám, pri
ochorení na veterinárnu prehliadku
c/ držať psa v čistote
d/ dať psa, ktorý poranil človeka, okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať
nariadenie orgánov veterinárnej starostlivosti a vydať zranenému občanovi potvrdenie
o prehliadke psa
e/ zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa.
f) uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.
2. Zakazuje sa, každému kto chová alebo drží psa:
a) opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho
b) cvičiť psa spôsobom, ktorý psovi spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä nesmie nútiť psa na
výkonu presahujúce jeho logické schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie používať prostriedky,
ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť,
c) týranie psa fyzickým ubližovaním alebo iným prístupom, ktorý mu spôsobuje utrpenie,
d) držať psa na reťazi, šnúrke, alebo špagáte bezdôvodne po celý jeho život. Výnimkou je čas
potrebný na kŕmenie, čistenie, vyšetrenie, ošetrenie, alebo iný dôvod, vedúci k zabezpečeniu
pohody psa a ochrany jeho zdravia.
e) usmrtiť psa bez primeraného dôvodu /bezdôvodne/.

Článok 12
Odchyt psov

1. V katastrálnom území obce Klin nad Bodrogom sa bude vykonávať odchyt túlavých zvierat. Po
identifikácii majiteľa odchyteného zvieraťa je majiteľ povinný uhradiť obci náklady spojené s
odchytom resp. asanáciou.
2. Pes bez dozoru na verejnom priestranstve a voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb
psov zakázaný, alebo pes, ktorý na verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže
byť odchytený, alebo iným vhodným spôsobom odstránený.
3. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi
alebo v medziach ich pokynov (zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov).
4. Držiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva a po
uhradení nákladov spojených s odchytom a umiestnením psa.
5. Náklady spojené so zneškodnením znáša chovateľ, ktorý zabezpečí aj odstránenie zvieraťa
odvozom do zberne – kafilérie, alebo výnimočne zakopaním.
6. Náklady na likvidáciu psov, ktorých majiteľ je neznámy, znáša obec.
7. Uhynutého psa nie je možné zakopať v blízkosti obytných domov, alebo na verejných
priestranstvách obce.

Článok 13
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci 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 článku 5,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak psa
nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, 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 psa
nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Obec môže uložiť pokutu:
– za priestupok podľa § 7 ods. 1 a 2 písm. a) až c) do 165 eur a
– za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) do 65 eur, v zmysle § 7 ods. 3 zákona č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
4. Priestupky podľa tohto článku prejednáva obec a orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch - zákon
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce, okrem pokút uložených v blokovom konaní orgánmi
Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
7. Obec môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb., podľa § 35, za nesplnenie povinností
nepeňažnej povahy / t.j. neprihlásenie psa do evidencie –registrácie/.
8. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Článok 14
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce, zástupca starostu obce
b) poverení pracovníci OcÚ
c) poslanci Obecného zastupiteľstva
e) prizvané zložky Policajného zboru SR

Článok 15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať Obci Klin nad Bodrogom daň za psa podľa
platného VZN o dani za psa a podmienkach držania psov v obci.
2. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie, držania a chovu psov, musia byť v súlade s
ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade s ďalšími platnými predpismi o ochrane zvierat, o
veterinárnej starostlivosti a o zdraví ľudí.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje a stráca účinnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Klin nad Bodrogom č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klin nad Bodrogom, a to III. časť
(§14 - §19)
4. Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Klin nad Bodrogom dňa
30.12.2019 a schválené uznesením č. 28/2019.
5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Klin nad Bodrogom formou
všeobecne záväzného nariadenia.
6. VZN nadobúda účinnosť dňom: 15.01.2020

------------------------------------------Ján Iski
starosta obce

