VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NÁLEPKOVO
číslo 13/2010
o podmienkach držania psov
v katastrálnom území obce Nálepkovo

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a n) zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §
11 ods. 4 písm. g) citovaného zákona vydáva pre katastrálne územie obce
Nálepkovo toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov:
I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je
zabezpečiť čistotu obce, chrániť životné prostredie a zdravie občanov
vrátane bezpečnosti cestnej premávky.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých psov v katastri obce Nálepkovo.
3. 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.
4. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb
zvláštneho psa (§ 2 písm. a) zák. č. 282/2002 Z.z.) bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
5. Za zodpovednú osobu sa považuje držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa
vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
6. Za túlavého psa sa považuje:
a) pes, u ktorého nejestvuje chovateľ alebo držiteľ, a správaním
takéhoto psa dochádza k porušeniu záujmu chránenému týmto
nariadením, alebo iným všeobecne záväzným predpisom,
b) pes, pohybujúci sa na verejnom priestranstve, verejnosti prístupnom
mieste, cudzom majetku alebo na inom mieste, kde je vstup so
psom alebo jeho voľný pohyb zakázaný, a to bez dozoru
zodpovednej osoby za podmienky, že sa na výzvu príslušného
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c) pes, u ktorého zodpovedná osoba nedbá na záujem chránený týmto
nariadením a dochádza k jeho porušovaniu spôsobom uvedeným
v písm. a) alebo b).
7. Zodpovedná osoba, ktorá psa prevedie dočasne alebo trvale do
vlastníctva, chovu alebo držby inej osoby, je povinná takúto osobu poučiť
o povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia a platných všeobecne
záväzných predpisov.
8. Ak bol pes odcudzený, zodpovedá zaň až do jeho vrátenia poškodenému
ten, kto psa odcudzil v miere rovnakej, ako je ustanovené pre zodpovednú
osobu.
9. U maloletej osoby je za zodpovednú osobu považovaný jej rodič alebo
zákonný zástupca.
II.
Evidencia psov
1. Evidencii psov podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom
roku prevažne nachádza v obci.
2. Evidenciu vedie obec a zapisuje sa do nej:
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 pohryzol 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.
3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je
držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť
obci za účelom vyznačenia zmeny skutočností a údajov v evidencii.
4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa,
na ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

-35. Známka je neprenosná na iného psa a jej odcudzenie, zničenie alebo stratu
je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť obci. Obec za úhradu 1,50 €
vydá držiteľovi psa náhradnú známku.
III.
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 môže len osoba plne spôsobilá na právne úkony.
Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. 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.
4. Vodenie psov je zakázané na:
a) detské a športové ihriská, cintorín a pietny park,
b) všetky prevádzky vykonávajúce spracovanie, distribúciu alebo
predaj potravín a liečiv a na miesta, kde sa vykonáva lekárska prax,
c) ostatné miesta označené upozornením na zákaz vodenia psov,
alebo kde je vstup so psom zakázaný, ktoré okrem miest vo
vlastníctve, správe alebo užívaní obce označí vlastník, správca
alebo užívateľ takýchto miest.
5. Ustanovenia ods. 4 sa nepoužijú, ak ide o slepeckého vodiaceho psa.
6. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
7. 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.
IV.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
- neprihlási psa do evidencie,
- neoznámi obci každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú
do evidencie, a to do 30 dní od ich zmeny,
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- umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky čl. III. ods.
1 a ods. 2 tohto nariadenia,
- neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej
obrane,
- neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
- nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestoru na to určenému.
Ten kto vedie psa sa dopustí priestupku, ak
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohryzol,
- nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera, alebo nezabráni inému
spôsobu ich ohrozovania psom,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej
obrane,
- nepreukáže totožnosť psa, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo
zákaz voľného pohybu psa,
- neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo.
Za priestupky podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku je možné uložiť pokutu
podľa § 7 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z.z. v rozpätí od 65 € do 165 €.
Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia podľa
zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
V blokovom konaní priestupky podľa tohto VZN a zákona č. 282/2002
Z.z. prejednávajú aj orgány Policajného zboru. Výnos pokút je v takomto
prípade príjmom štátneho rozpočtu.
V.
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. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove č. 55/2002 o podmienkach chovu a držania domácich,
úžitkových a iných zvierat v katastri obce Nálepkovo zo dňa 30.9.2002.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo uznesením číslo 474/2010-OZ zo dňa 28.05.2010.
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schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Nálepkove, dňa 11.05.2010

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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