OBEC DULOVA VES, 082 52 KOKOŠOVCE

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE DULOVA VES č. 01/2013

O podmienkach držania a chovou psov
v obci Dulova Ves
___________________________________

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 04.07.2013 uznesením číslo 146/2013 bod a)

Obecné zastupiteľstvo v Dulovej Vsi v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia:

Článok 1
Účel nariadenia

1)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulova Ves (ďalej len nariadenie) vymedzuje povinnosti chovateľov
a držiteľov psov na území obce Dulova Ves a určuje spôsob ich evidencie,

2)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa potreby Policajného zboru SR,
Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, železničnej polície, psov používaných colnými orgánmi a poľnou
strážou.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia
a/ zvláštnym psom je pes
používaný súkromnými bezpečnostnými službami
používaný horskou službou
používaný pri záchranných prácach
poľovný
ovčiarsky
vodiaci
používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku
b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
Článok 2
Evidencia psov
1.
2.
3.

Evidenciu psov vedie obec.
Vlastník – držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní po nadobudnutí bez ohľadu na vek prihlásiť do
evidencie na obecný úrad.
Do evidencie sa zapisuje najmä:

a.) evidenčné číslo psa,
b.) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
c.) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak
sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľ psa, musí psa evidovať tej obci, kde sa
zdržiava,
d.) úhyn psa,
e.) strata psa.
4.

Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný do 30 dní od
zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

5.

6.

Obec vydá vlastníkovi – držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
“známka”). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj
o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa a o tom, že pes je
registrovaný na obecnom úrade.
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 3
Vodenie psa
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na
majetku, prírode a životom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
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 vždy nebezpečný pes nasadený
náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je zakázaný.
Psa možno vodiť na verejné priestranstvo len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácií.
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 priezvisko, meno a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný oznámiť skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť
obci, kde je pes evidovaný.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Vodenie psov je zakázané:
do budovy materskej školy a do jej dvora,
do obchodov, všetkého druhu,
do budovy obecného úradu,,
do budovy kultúrneho domu
do miestneho cintorína a domu nádeje.

Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného
užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený
značkou. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady.

Článok 4
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1.
2.
3.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný exkrementy bezprostredne
odstrániť.
Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku (papierové
vrecko s lopatkou alebo iné bežné používané vrecko) na odstraňovanie psích výkalov.
Každý držiteľ psa, alebo ten kto vedie psa, ktorý znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je povinný
bezodkladne odstrániť, vrecko s výkalmi uzatvoriť a vhodiť do odpadovej nádoby na to vyhradenej alebo
do nádoby na komunálny odpad.

Článok 5
Priestupky
Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
neprihlási psa do evidencie – registrácia,
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3, odst. 1 a 2,
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d.) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
1.
a.)
b.)
c.)

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 osobne, 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 – jeho registráciu na obecnom úrade
e.) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa podľa článku 3, odst. 7, tohto
VZN.
3. Priestupku sa dopustí držiteľ psa:
a.) ktorý nebude rešpektovať povinnosť, že znečistenie exkrementov po psovi odstráni a vloží do nádoby
na to určenej(podľa článku 4),
b.) ten vlastník psa, ktorý umožní voľný pohyb psa v obci, t.j. mimo chovného priestoru bez toho, aby bol
vedený na vôdzke s náhubkom.
4.

Obec uloží pokutu v zmysle zákona č. 511/1992 Zb., § 35, odst. 12 za nesplnenie povinností
nepeňažnej povahy (t.j. neprihlásenie psa do evidencie – registrácia)

Za priestupok podľa článkov 5:
odstavca 1, písm. a.) až c.)
obec uloží pokutu
odstavca 2, písm. d.), e.)
obec uloží pokutu
odstavca 2, písm. a.) až c.)
obec uloží pokutu
odstavca 3, písm. a.), b.)
obec uloží pokutu

5.
6.
7.

8.
9.

99,58 €
20,00 €
99,58 €
20,00 €

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.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a za nesplnenie
povinnosti - registrácie o prihlásení psa u správcu dane podľa zákona č. 511/1992 Zb. § 35 odst. 12
oznamovacej povinnosti (nepeňažnej povahy)
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do
výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 4.

Článok 6
Podmienky chovu a držania psov v bytoch
a bytových domoch
1. Podmienky o chove a držaní psov v bytoch a bytových domoch určuje spoločenstvo vlastníkov bytov v
domovom poriadku.
2. Súhlas k chovu psa v bytovom dome je podmienený súhlasom 2/3 väčšiny vlastníkov bytov v bytovom
dome.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia obce sú oprávnení vykonávať orgány obce, hlavný
kontrolór obce.
2. Ostatné vzťahy neupravené týmto nariadením obce sa riadia „zákonom“. Týmto nariadením nie sú
dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných predpisov.
3. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos z pokút je
príjmom obce.
V Dulovej Vsi dňa 04.07.2013

Ing. Jan Seman
starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce a stránke obce www.dulovaves.sk dňa 11.07.2013.

VZN nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňa 01.08.2013.

