Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009
o chove a držaní psov
Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore na základe § 6. ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. a zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov /
ďalej len zákon o držaní psov / sa uznieslo na tomto samosprávnom všeobecnom
záväznom nariadení / ďalej VZN :
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úpravu chovu a držania psov.
§2
Predmet úpravy

1. toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenie
psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov
/podľa § 1 ods. 2 zákona o držaní psov/.
§3
Evidencia psov

1. prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. §
3 zákona o držaní psov. V evidencii sa uvedie aj druh a farba psov.

2. Evidenciu a vydávanie známok vedie obec. Na známke sa uvedie evidenčné číslo
psa, názov obce

3. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 1,65 €
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§4
Vodenie psa
Základné pravidlá o vodení psa sú upravené zákonom o držaní psov / § 4
zákona /

1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na

požiadanie oprávnenej osoby preukázať totožnosť psa známkou, ktorú má pes
pripevnenú.

2. Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne
označený známkou, čipom alebo tetovaním

3. 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.

4. Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s
náhubkom.

5. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a

adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný
oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi, oznámiť to obci, kde je pes evidovaný.

Zakazuje sa:



opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napríklad pred
obchodom)



opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve
( aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom)
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§5
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom

1. vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný:
- verejné priestranstvá v celom intraviláne obce

2. miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
- detské ihrisko
- areál základnej školy
- areál materskej školy
- cintorín
§6
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je osoba, ktorá ho vedie:
- je povinná znečistenie bezprostredne odstrániť použitím vhodných prostriedkov
napríklad: plastového, prípadne papierového vrecka
a následným odhodením do odpadovej nádoby
§7
Priestupky a sankcie
Priestupky podľa zákona 282/2002 Z. z. , § 7

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak :
a) neprihlási psa do evidencie
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b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky

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) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa

3. Za priestupok podľa:
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 16,59 €
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165,96 €

4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedia, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania

6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce
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8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno
mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3
§8
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje
sa na zákon NR SR č. 282/2002 Z. z. v aktuálnom znení, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo :

Anton Šimčák
starosta obce
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