Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011
ktorým sa určujú niektoré podmienky držania a pohybu psov
na území obce Nemčiňany
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch v súlade s § 11 ods. 4 pís. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NRSR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce
Nemčiňany o podmienkach držania psov na území obce Nemčiňany.
§1
Predmet a pôsobnosť
1) Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania a pohybu psov na území obce Nemčiňany
2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov podľa osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
1) Chovateľ psa – fyzická alebo právnická osoba (majiteľ alebo držiteľ), ktorá z akýchkoľvek
dôvodov chová psa.
2) Majiteľ psa - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
3) Držiteľ psa – zodpovedná osoba manipulujúca so psom alebo osoba, u ktorej sa pes nachádza
prechodne a nie je jeho majiteľom
4) Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci a asistenčný
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku,
5) 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,
6) 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
Evidencia psov
1)
2)
3)

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov.
Ak sa pes nachádza v danom roku na území obce Nemčiňany držiteľ psa je povinný
prihlásiť psa do evidencie obce v lehote do 30 dní od uplynutia posledného lehoty
uvedenej v bode 1) .
Evidenciu psov vedie obec a zapisuje do nej:
a) evidenčné číslo psa

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako ho pes má, rasa a iný poznávací znak
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
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
f) úhyn psa
g) strata psa
4)
5)
6)

Každú zmenu údajov alebo skutočností zapisovaných do evidencie psov je držiteľ psa
povinný oznámiť obci, kde je alebo má byť pes zaevidovaný do 30 dní od zmeny
skutočnosti alebo údaja.
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa
uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
evidovaného psa povinný nahlásiť obci do 14 dní odo dňa, kedy odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky zistil. Obec vydá náhradnú známku za úhradu 3,00 Eura.
§4
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.
§5
Pohyb psov
1) Voľný pohyb psa je v intraviláne obce, na verejných priestranstvách a miestnych
komunikáciách zakázaný.
2) Vstup so psom je zakázaný
a) do budov verejných inštitúcií a obchodov
b) do areálov základných a materských škôl
c) do areálov cintorínov
d) na detské ihriská
3) Miestom pre voľný pohyb psov je nehnuteľnosť vo vlastníctve majiteľa psa.

§6

Povinnosti chovateľov psov
1) Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa trvalo alebo prechodne chová alebo drží (ďalej
len chovateľ) je povinná zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho
fyziologickým potrebám. a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu.
2) Chovateľ alebo majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich
občanov cez plot.
3) V záujme dodržania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého
spolunažívania je chovateľ povinný:
a) držať psa v čistote
b) dbať na to, aby pes bezdôvodne nerušil a neobťažoval spoluobčanov
c) chovať psa v takých podmienkach, aby netrpel a nedochádzalo u neho k utrpeniu
a bolesti, k rôznym poraneniam a deformáciám časti tela
d) pri chove psa dodržiavať veterinárne a hygienické predpisy, nariadenia obce, verejný
poriadok v obci, dbať na ochranu zdravia a bezpečnosť občanov a ich majetku
e) preukázať svoju totožnosť v prípade požiadavky kontrolného orgánu v súvislosti
s kontrolou dodržiavania tohto VZN, predložiť očkovací preukaz a preukázať
totožnosť psa evidenčnou známkou.
4) Je zakázané:
a) ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody, držiteľ psa nesmie
psa opustiť alebo vyhnať s úmyslom zbaviť sa ho
b) chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám
najmä v pivnici, na povale, na balkóne, v garáži, v zariadení na chov iného
spoločenského zvieraťa (napr. v klietke) a pod.
c) vodiť psa na miesta, na ktorých je vstup so psom zakázaný podľa § 5 ods. 2) tohto
VZN s výnimkou služobného psa počas služobného zákroku, vodiaceho psa a
asistenčného psa
d) nechať voľne sa pohybovať psa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný
pohyb psov zakázaný s výnimkou služobného psa počas služobného zákroku
e) podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku s výnimkou
služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku
f) chovať psa na komerčné účely v bytovej jednotke obytných domov
g) biť psa palicou alebo inak týrať psa
h) likvidovať psa ubitím, obesením, uškrtením, upálením alebo podobným
nehumánnym spôsobom
i) používať psa na psie zápasy alebo na prípravu na ne
j) cvičiť psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii a nútiť ho
na výkony presahujúce jeho schopnosti alebo jeho silu
k) nechať psa hladovať, ak to nie je v záujme jeho zdravia
§7
Priestupky
1) Priestupky sú definované v § 7 zákona NRSR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
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 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 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 16,50 eur
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165,00 eur.
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 na 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.
§8
Kontrola
Kontrolu dodržiavania VZN priebežne vykonávajú.
a) hlavný kontrolór obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) starosta obce
§9
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa určujú niektoré
podmienky držania psov na území obce Nemčiňany sa ruší VZN obce Nemčiňany
č. 3/2003 o držaní psov.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011, ktorým sa určujú niektoré
podmienky držania a pohybu psov na území obce Nemčiňany bolo schválené na
8. zasadnutí Obecným zastupiteľstvom obce Nemčiňany uznesení č. 55/2011
zo dňa 15. 12. 2011. VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. 01. 2012.
Vyvesené:30. 11.2011

Zvesené: 15. 12. 2011.

Vyvesené: 16. 12. 2011

Zvesené: 31. 12. 2011
Slavomír Očovský
starosta obce

