OBEC ZÁHORCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2011
o niektorých podmienkach držania psov
na území obce Záhorce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 11.02.2011.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 28.02.2011.
VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 16.03.2011.
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Obecné zastupiteľstvo obce Záhorce na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a podľa zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania
psov v znení neskorších právnych predpisov, sa uznieslo a vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“):

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2011
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Záhorce

§1
Predmet úpravy
1) Predmetom úpravy tohto VZN sú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
drţaní psov, niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj postup pri znečisťovaní
verejného priestranstva za účelom vyvárania a ochrany ţivotných podmienok a zdravého
spôsobu ţivota obyvateľov obce.
2) VZN sa vzťahuje na všetkých psov v katastri obce Záhorce, s výnimkou sluţobných psov
pouţívaných podľa osobitných predpisov.1

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
1. Držiteľ psa – kaţdá právnická a fyzická osoba, ktoré je vlastníkom psa, chovateľom
psa alebo osoba, ktorá má psa v drţbe.
2. Vodenie psa – pohyb psa na vôdzke pri fyzickej prítomnosti drţiteľa psa.
3. Voľný pohyb psa - pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovaţuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
4. Nebezpečný pes – kaţdý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi.

1

Napr. zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráţe, zákon SNR č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon NR SR
č. 57/1998 Z. z. o Ţelezničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráţi.
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5. Verejné priestranstvo – verejne prístupné pozemky na území obce Záhorce, a to
miestne komunikácie, ulice, cesty, parkoviská, zastávka SAD, chodníky, schodiská,
park, futbalové ihrisko, miestne cintoríny a ostatné trávnaté plochy, okrem pozemkov,
ktoré sú vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.
6. Znečisťovanie verejného priestranstva – neodstránenie výkalov psa z verejného
priestranstva.
§3
Evidencia psov
1) Kaţdý pes drţaný na území obce Záhorce a miestnej časti Selešťany nepretrţite viac ako
90 dní, podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“).
2) Drţiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia 90. dňa
drţby psa.
3) Evidenciu psov vedie Obecný úrad v Záhorciach (ďalej len „OcÚ“).
4) Do evidencie sa zapisujú nasledovné údaje:
a) údaje o drţiteľovi psa:
- meno a priezvisko,
- adresa trvalého bydliska.
b) údaje o psovi:
- evidenčné číslo psa,
- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdrţiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
drţiteľa psa,
- skutočnosť, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi (teda či je pes
nebezpečný),
- úhyn psa,
- strata psa,
- ďalšie údaje: plemeno psa, pohlavie psa, farba psa, meno psa, vek psa, deň
nadobudnutia, spôsob nadobudnutia.
5) Kaţdú zmenu skutočností alebo údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je drţiteľ psa
povinný v lehote 30 dní od danej zmeny oznámiť OcÚ.
6) Po prihlásení psa do evidencie OcÚ vydá drţiteľovi psa evidenčnú známku, na ktorej je
uvedené evidenčné číslo psa, názov „Obec Záhorce“ a údaj o tom, či je pes nebezpečný.
7) Evidenčný známka je neprenosná a slúţi na preukazovanie totoţnosti psa. Jej odcudzenie,
zničenie alebo stratu je drţiteľ psa povinný do 14 dní od zistenia takejto skutočnosti
oznámiť na OcÚ. Ten je povinný drţiteľovi psa za úhradu 0,70 € vydať náhradnú
evidenčnú známku.
8) Pri úhyne psa je drţiteľ psa povinný evidenčnú známku odovzdať na OcÚ.
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§4
Vodenie psov
1) Za psa vţdy zodpovedá drţiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, resp. vykonáva nad psom
dohľad.
2) Na verejnom priestranstve musí byť kaţdý pes vedený na vôdzke a kaţdý nebezpečný pes
musí mať aj nasadený náhubok.
3) Zakazuje sa:
a) vodiť psa bez vôdzky na miesta, kde sa zhlukujú ľudia,
b) nechať psa voľne sa pohybovať na verejnom priestranstve a miestach, kde je voľný
pohyb psov zakázaný,
c) ponechať psa samého bez uviazania o pevný predmet na verejnom priestranstve,
d) nechať nebezpečného psa bez dozoru na verejnom priestranstve.
4) Voľný pohyb psov bez vôdzky je povolený len:
a) v nehnuteľnostiach drţiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené
úniku psa,
b) v prítomnosti drţiteľa psa na voľnom priestranstve vzdialeného od obytných budov
minimálne 50 m, avšak za dodrţania podmienky, ţe pes nijakým spôsobom neohrozí
ţivot alebo zdravie občanov a iných zvierat a nepoškodí a nespôsobí ujmu na majetku
iného.
5) Pes, starší ako 6 mesiacov, pohybujúci sa mimo chovného priestoru, musí byť riadne
a viditeľne označený evidenčnou známkou.
6) Drţiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Osoba vodiaca psa je povinná oznámiť
poškodenej osobe aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu drţiteľa psa. Súčasne je
povinná skutočnosť, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť na OcÚ
v Záhorciach v lehote do 5 dní od incidentu.
7) Drţiteľ psa je povinný bezprostredne po incidente na ţiadosť ošetrujúceho lekára
zabezpečiť veterinárne vyšetrenie psa, ktorý pohrýzol človeka. Výsledky tohto vyšetrenia
je povinný oznámiť poškodenej osobe.
8) Drţiteľ psa nesmie podnecovať psa na agresivitu proti inej osobe alebo inému zvieraťu.

§5
Vymedzenie zákazu voľného pohybu psov a zákazu vstupu so psom
1) Voľný pohyb psa bez osoby, ktorá ho vedie, je zakázaný na všetkých verejných
priestranstvách obce Záhorce. V časti Záhorce na uliciach Krtíšska, Poľná, Druţstevná,
Ruţová, Športová, Potočná, Pivničná, Obchodná, Kostolná, Cirovská, na miestnej
komunikácii za cintorínom a okolo kultúrneho domu smerom k materskej škole (príloha č.
1) a v miestnej časti Selešťany na všetkých miestnych komunikáciách (príloha č. 2).
2) Miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, sú vyznačené informačnými tabuľami „Voľný
pohyb psov zakázaný“ (príloha č. 3).
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3) Vstup so psom, okrem vodiaceho, je zakázaný:
a) na miestnych cintorínoch,
b) v kostoloch,
c) na športových ihriskách,
d) v areáli materskej školy,
e) v obecnom parku.
4) Miesta, kde je vstup so psom zakázaný sú vyznačené informačnými tabuľami „Zákaz
vstupu so psom“ (príloha č. 4).

§6
Znečisťovanie verejného priestranstva
1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi podľa § 5 ods. 1 tohto VZN, je ten, kto psa
vedie, povinný tieto výkaly bezodkladne odstrániť a umiestniť ich do najbliţšej na to
zriadenej zbernej nádoby.
§7
Priestupky
1) Za priestupok na účely tohto VZN sa povaţuje, ak:
a) drţiteľ psa
- neprihlási psa do evidencie,
- neoznámi na OcÚ v Záhorciach kaţdú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
- umoţní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené osobitným
predpisom,2
- neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
- neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
- nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
b) ten, kto vedie psa
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu drţiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
- nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo, nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
- neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepouţil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
- nepreukáţe známkou totoţnosť psa,
- nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
- neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

2

Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov (§ 4 ods. 1 a 2)
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2) Za priestupky uvedené v § 7 ods. 1 tohto VZN môţe OcÚ Záhorce uloţiť pokutu podľa
osobitného predpisu.3
3) Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec Záhorce a v blokovom konaní orgán
Policajného zboru.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.4
5) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Záhorce.
§8
Záverečné ustanovenia
1) Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú v plnom rozsahu aj na psov chovaných pred jeho
účinnosťou.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa v plnom rozsahu ruší VZN obce Záhorce č.
1/2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov, schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Záhorce dňa 11.4.2003 a účinné od 1.5.2003.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Záhorce na svojom zasadnutí dňa 25.2.2011 uznesením č. 01-4/2011 a nadobúda účinnosť
15.3.2011.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Záhorciach.
V Záhorciach 25.2.2011

PaedDr. Branislav Kázmer
starosta obce

3

Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov (§ 7 ods. 3)
4
Z{kon Slovenskej n{rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1

Verejné priestranstvo v Záhorciach
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Príloha: č. 2

Verejné priestranstvo v Záhorciach časť Selešťany
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Príloha č. 3

Piktogram označujúci miesta so zákazom voľného pohybu psov
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Príloha č. 4

Piktogram označujúci miesta so zákazom vstupu so psom

