Všeobecne záväzné nariadenie
obce VITANOVÁ
. 9/2009
o niektorých podmienkach držania psov
Obecné zastupite stvo obce Vitanová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 4
ods. 3 písm. g) a m) citovaného zákona a v súlade s ustanoveniami § 3 a 6 zákona .
282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
EL ÚPRAVY
elom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok a spôsobu života obyvate ov,
zabezpe enie verejného poriadku a niektorých podmienok držania psov.

§2
PREDMET ÚPRAVY
Toto VZN sa vydáva s cie om upravi niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj
súvisiace podrobnosti o zne is ovaní verejných priestranstiev. Nevz ahuje sa na psov služobných,
používaných pod a osobitných predpisov.

§3
VYMEDZENIE POJMOV
1.

2.
3.

Zvláštnym psom je pes používaný:
- súkromnými bezpe nostnými službami pod a osobitného zákona,
- horskou službou,
- pri záchranných, lokaliza ných a likvida ných prácach pri plnení úloh CO,
- po ovný,
- ov iarsky,
- vodiaci,
- po as výcviku alebo sú aže konanej pod a medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku.
Nebezpe ný pes je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil loveka bez toho, aby sám bol
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
Vo ným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov. Za vo ný 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.

§4
EVIDENCIA PSOV
Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky, podlieha
evidencii psov. Posledným d om za ína plynú 30-d ová lehota, po as ktorej je držite psa povinný
ho prihlási do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku nachádza. Evidenciu psov vedie obec
a zapisuje do nej najmä:
- eviden né íslo psa,
- tetovacie íslo alebo údaj o ipovaní psa, ak ho pes má,
- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držite a psa,

-

umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držite a psa,
- skuto nos , že pes pohrýzol loveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
- úhyn psa,
- stratu psa.
Každý zmenu skuto nosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držite psa povinný do
30 dní od zmeny skuto nosti alebo údajov oznámi obci.
Obec vydá držite ovi psa zapísaného do evidencie eviden nú známku na psa, ktoru držite
psa preukazuje jeho totožnos . Známka nie je prenosná na iného psa. Odcudzenie, zni enie alebo
stratu známky je držite psa povinný do 14 dní oznámi obci. Obec je povinná držite ovi psa vyda
náhradnú známku.

§5
VODENIE PSA A POVINNOSTI CHOVATE A PSA
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Vodi psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba fyzicky a psychicky
spôsobilá a schopná ho ovláda v každej situácii, pritom je povinná predchádza tomu, aby pes
iným spôsobom neohrozoval loveka alebo zvieratá a zabra ova vzniku škôd na majetku,
životnom prostredí a prírode.
Vodi nebezpe ného psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na
právne úkony.
Na verejnom priestranstve musí ma takýto pes vodítko a náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držite psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva nad ním doh ad.
Držite psa alebo ten, kto ho vedie, je povinný oznámi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Tie isté údaje je ten, kto psa vedie, povinný poskytnú
o držite ovi psa a oznámi túto skuto nosti obci, kde je pes evidovaný.
Chovate alebo majite psa je povinný zabezpe , aby pes nemohol ohrozi okoloidúcich ob anov
cez plot a na bránu umiestni tabu ku „Pozor pes!“
V záujme dodržiavania hygieny, istoty, ochrany verejného poriadku, bezpe nosti a dobrého
ob ianskeho spolunažívania je chovate povinný:
a) drža psa v istote,
b) dba , aby pes nezne is oval okolie a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky,
c) okamžite odstráni psom spôsobenú ne istotu – na verejných priestranstvách je chovate
povinný exkrementy odstráni ,
d) dostavi sa každoro ne so psom k povinnému ochrannému o kovaniu (proti besnote a iným
chorobám) a na veterinárnu prehliadku pri ochorení, v zmysle zákona . 115/95 Z.z.
o ochrane zvierat,
e) da psa, ktorý poranil loveka, okamžite prehliadnu veterinárnym lekárom, dodržiava
nariadenia veterinárnej ochrany a vyda zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke
zviera do 48 hodín.
Je zakázané ukon chov psa jeho vypustením v obci alebo do vo nej prírody. Majite psa nesmie
opusti alebo vyhna psa s úmyslom zbavi sa ho.

§6
VYMADEZENIE MIEST SO ZÁKAZOM POHYBU A VSTUPU SO PSOM
-

Toto VZN vymedzuje miesta so zákazom vo ného pohybu a vstupu so psom:
miestny cintorín,
kostol,
areál základnej a materskej školy,
predajne s potravinami,
ostatné spolo enské priestory.

§7
SANKCIE
1. Priestupku sa dopustí držite psa, ak:

- neprihlási psa do evidencie,
- umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nesp a podmienky § 5 tohto VZN,
- neoznámi odcudzenie, zni enie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držite a psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
- nezabránil tomu, aby pes úto il alebo iným spôsobom ohrozoval loveka alebo zvieratá,
- neohlásil, že pes pohrýzol loveka.
3. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:
eviden nou známkou nepreukáže totožnos psa,
- nerešpektuje zákaz vstupu so psom.
Za tieto priestupky obec uloží pokutu do výšky 16.60 eur. Obec môže uloži pokutu do
jedného roka odo d a, ke sa o porušení dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo d a, ke
k porušeniu došlo.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnos a následky protiprávneho konania. Na
konanie o ukladaní pokút sa vz ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Výnos z pokút je príjmom rozpo tu obce.
Ak sa držite psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí opakovaného priestupku, možno mu uloži
dvojnásobnú výšku vyššie uvedených pokút.

§8
ZÁVERE NÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.
5.

Poplatok za psa je ur ený vo Všeobecne záväznom nariadení obce Vitanová o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.
Toto nariadenie schválilo obecné zastupite stvo d a 12.12.2008
Toto nariadenie bolo zverejnené d a 15.12.2008
Týmto nariadením sa ruší VZN . 1/2004
Toto nariadenie nadobúda ú innos od 1.januára 2009

Štefan Ondrík
starosta obce

