Všeobecne záväzné nariadenie obce
o držaní, chove a ochrane psov.

Obecné zastupiteľstvo v Ď A N O V E J na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov a v y d á v a pre katastrálne územie obce ĎANOVÁ toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej VZN ).
§1 Predmet a pôsobnosť zákona
1) Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
3) Týmto VZN nie
predpisov.

sú

dotknuté

ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných

§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN:
A) Zvláštnym psom je pes:
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných,

lokalizačných a likvidačných prácach pri

plnení úloh civilnej ochrany,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku,
B) Nebezpečným psom je každý pes:
- ktorý pohrýzol alebo poranil človeka alebo iné zviera, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
C) Voľným pohybom psa je :
-

pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov;

-

za voľný 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.

§3 Základné povinnosti pri chove a držaní psa
1) Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa trvale alebo prechodne drží, alebo chová (ďalej len “chovateľ"), je
povinná zvieraťu zabezpečiť výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu,
poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu zvieraťa sa nesmie obmedzovať trvalo, alebo zbytočne,
alebo keď zvieraťu spôsobuje bolesť, alebo poranenia.
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2) Chovateľ psa je povinný pri podozrení z nákazy alebo iného ochorenia infekčného pôvodu, následného úhynu,
ihneď to oznámiť príslušnému veterinárnemu lekárovi. Veterinárne opatrenia, ktoré mu budú nariadené, je povinný
neodkladne vykonať.
3) Chovať alebo držať psov je zakázané :
a/ v domoch, ktoré nemajú charakter rodinného
b/ v domoch s potravinami, spoločenských zariadeniach
4) Vodiť alebo prenášať psov je zakázané :
a/ do priestorov, kde je zakázaný ich chov a držanie
b/ na cintorín
c/ na všetky miesta označené upozornením na zákaz vodenia psov
5) Výnimku zo zákazu držania psov v domoch, ktoré nemajú charakter rodinných domov môže povoliť majiteľ správca budovy, ktorý je o tom povinný upovedomiť Obecný úrad v Ďanovej.

§4 Evidencia psov
1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce ĎANOVÁ podlieha evidencii psov (ďalej len
evidencia" ). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade v Ďanovej.
2) Evidenciu vedie obec.
3) Do evidencie sa zapisuje najmä :
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) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
v nutnej obrane

napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil

alebo v krajnej núdzi,

f) úhyn psa,
g) strata psa.
4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
5) Obec vydá 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.
6) Známka je neprenosná na iného psa. 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 za úhradu 1,66 Euro /50 Sk/ vydať náhradnú známku.

§5 Vodenie psa
1) 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 životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
2) 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.
3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4) 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 obci, kde je pes
evidovaný.
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§6 Povinnosti chovateľov psov
Chovateľ je povinný :
a) prihlásiť psa po jeho získaní do evidencie na obecnom úrade
b) opatriť ho evidenčným príveskom obce
c) zodpovedať sa za správanie psa
d) predložiť doklad o utratení psa potrebný k vyradeniu z evidencie
V záujme hygieny, prenosu možných nákaz, čistoty verejných priestranstiev, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a
dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ /majiteľ/ povinný :
a) držať psa v čistote
b) na verejných priestranstvách opatriť psa náhubkom a vodiť na vodítku
c) dostaviť sa so psom na povinné očkovanie proti besnote a iným chorobám, na veterinárnu prehliadku pri ochorení
d) dať psa, ktorý poranil človeka na veterinárne vyšetrenie, dodržiavať nariadenia veterinárnej ochrany a vydať
zranenému potvrdenie o prehliadke psa
e) chovatelia a držitelia psov sú povinní dodržiavať pravidlá hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti občanov
f) dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestory (pred obchodom, zastávky SAD a pod.). V prípade znečistenia
toto odstrániť
g) zamedziť voľnému pohybu psov.

§7 Zvláštne povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti
l) Veterinárnemu zariadeniu musia byť odovzdané psy :
a) nájdené alebo túlavé, ktorých majiteľ nie je známy
b) ktoré zostali po chovateľovi
c) určené na odňatie alebo odstránenie
d) určené na pozorovanie pre pohryzenie osôb, ak chovateľ nemôže zabezpečiť ich dôsledné uzatvorenie

§8 Odchyt a zneškodňovanie psov
1) Odchyt túlavých psov v katastri obce zabezpečujú organizácie, ktoré majú príslušné oprávnenie.
2) Pri ohrození osôb alebo úžitkových zvierat a pri znemožnení odchytu budú túlaví psy odstránení iným vhodným
spôsobom bez nároku majiteľa na úhradu škody.
3) Náklady spojené odchytom a zneškodňovaním znáša majiteľ, ktorý aj zabezpečí odstránenie zvieraťa. Pri
zakopaní určí spôsob veterinár po dohode s hygienickou službou a obcou.

§9 Zvláštne ustanovenia pre chov psov
1) Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má povinnosť nahradiť ju poškodenému podľa všeobecne
platných právnych predpisov.
2) Ak príslušný orgán zakáže chov psov a ak chovateľ nesplní právoplatné rozhodnutie v určenej lehote,
zabezpečí výkon rozhodnutia obec na náklady a nebezpečenstvo chovateľa.
3) Vodenie psa na verejnosti môže byť len osobou staršou ako 12 rokov, ktorá je schopná fyzicky psa zvládnuť.
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§10 Priestupky
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak :
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v tomto VZN
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka alebo zviera 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 v 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 l písm. d 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 16,60 Euro /500 Sk/,
b) odseku l a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165,97 Euro /5 000 Sk/.
4) 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.
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.
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.

§11 Prechodné a záverečné ustanovenie
Toto VZN nadobúda právoplatnosť 27. augusta 2007.
Vyvesené dňa 20. júna 2007.
Schválené : 11. augusta 2007
Kristína Adamišová
starostka obce
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