Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NÁLEPKOVO
číslo 4/2018
o niektorých podmienkach držania psov na území
obce Nálepkovo
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. n), § 6 a
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Nálepkovo:
I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je
zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania
psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je
držiteľom psa alebo osobou, ktorá psa vedie.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov1).
4. Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a
vodenia psov na území obce Nálepkovo:
a) evidencia psov,
b) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku,
c) úprava podrobnosti o vodení psov,
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
e) úprava podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psami,
f) priestupky.
_____________________________________________________________
1)

Napr. zákon č. 171/1993 Z .z. o Policajnom zbore, zákn č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže,
zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii, zákon č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, zákon č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
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II.
Vymedzenie pojmov
1. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je ulica, námestie park
a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na
vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.
2. 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 núdzi2).
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov3).
4. Čipovaním psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a
určenia totožnosti psa.
III.
Evidencia psov
1. Evidencii psov podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na
území obce Nálepkovo. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej
vete.
2. Psa, ktorý podlieha evidencii4) prihlási jeho držiteľ osobne ma Obecnom
úrade v Nálepkove (ďalej len „úrad“) na tlačive, ktoré je uvedené v
prílohe č. 1 tohto VZN, inak sa dopustí priestupku podľa osobitného
zákona5).
3. Úrad overí úplnosť údajov, potvrdí držiteľovi psa splnenie prihlasovacej
povinnosti a vydá mu bezodplatne evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka“).
4. Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania
na vlastné náklady. Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa
aj známkou.
5. Každú zmenu údajov uvedených v odseku 3 je držiteľ povinný do 30 dní
od zmeny nahlásiť na úrad. Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa.
6. Neúplné alebo nepravdivé údaje poskytnuté do evidencie psov sa
postihujú ako priestupok podľa osobitného predpisu6).
____________________________________________________________

2) § 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a § 24 ods. 1
Trestného zákona.
3) § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z.
4) § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z
5) § 7 ods. 1písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z.
6) § 46 zákona č. 372/1990 Zb.
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7. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Držiteľ psa sa dopúšťa
priestupku podľa osobitného zákona7) v prípade, že sa nepreukáže
evidenčnou známkou psa. Známka je neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14
dní odvtedy, čo túto skutočnosť zistil, oznámiť úradu, inak sa dopustí
priestupku7).
9. Úrad vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške 2,00
EUR8).
IV.
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobila 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 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 osobe, ktorú pes pohryzol
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Súčasne je
povinný oznámiť obci a obecnej polícii skutočnosť, že pes pohryzol
človeka. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje ako priestupok podľa
osobitného zákona9).
V.
Obmedzenia vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviska,
b) na cintorín,
c) do areálov školských a predškolských zariadení
_____________________________________________________________

7) § 7 ods.2 písm. e) zákona č. 282/2002 Z. z.
8) § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002 Z. z.
9) § 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z. z.
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d) na športoviská a ihriská prístupné verejnosti,
e) na trhovisko a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom,
f) do areálu a budovy Domova Nálepkovo, n. o. a všetkých verejnosti
prístupných budov a plotom ohradených priestorov, okrem prípadov, keď to
prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, užívateľa alebo správcu
takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov a psov s
špeciálnym výcvikom.
2. Zákaz vstupu so psom do lokalít uvedených v odseku 1 musí byť
viditeľne označený značkou „Zákaz vstupu so psom“. Označenie značkou
môže byť nahradené piktogramom alebo textom.
3. Voľný pohyb psa je povolený v priestoroch býv. kynologického klubu za
športovým areálom na vyznačenom mieste, kde bude umiestnená aj
hygienicky vhodná nádoba na zhromažďovanie výkalov.
VI.
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú
pomôcku na odstránenie psích výkalov. Ak pes znečistí verejné
priestranstvo výkalmi, je držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, povinný
výkaly bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp.
symbolom označené kontajnery na psie výkaly.
VII.
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obecná polícia obce
Nálepkovo a zamestnanci poverení starostom obce.
VIII.
Priestupky
1. Za priestupky podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov, možno uložiť pokutu do 165 € a za priestupok podľa § 7 ods. 2
písm. d) až f) citovaného zákona možno uložiť pokutu do 65 €.
2. Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní Obecná polícia v
Nálepkove a orgán Policajného zboru.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v platnom znení.
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4. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce, okrem výnosu pokút uložených v
blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho
rozpočtu.
IX.
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Povinnosti ustanovené týmto všeobecne záväzným nariadením sa
primerane vzťahujú aj na osoby, ktoré psov do katastra obce dopravujú,
z neho vyvážajú, alebo cez obec prepravujú na iné miesto, a to od
okamihu, keď vstúpia na katastrálne územie obce.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 13/2010 o podmienkach držania psov v katastrálnom
území obce Nálepkovo.
3. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Nálepkovo
dňa ….............. a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli Obce Nálepkovo.
V Nálepkove, dňa 12.09.2018

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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