Obec VYSOČANY

Všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa vymedzujú podmienky pre držanie psov v obci
číslo 1/2019
návrh uznesenia

Zavesené na úradnej tabuli dňa: 02.03.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vysočany č. 1/2019
o chove a držaní psov v obci Vysočany

§1
Účel nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky evidencie psov, obmedzenia
vstupu so psom a zodpovednosť za znečisťovanie verejných priestranstiev výkalmi psov na
území obce Vysočany.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.1)
§2
Vymedzenie pojmov
1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) čipovaním psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a určenia totožnosti
psa,
b) 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,2)
c) verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky v katastri obce okrem tých, ktoré
sú vo vlastníctve FO a PO alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejné
priestranstvá sú : komunikácia, chodníky, parkoviská, a ostatné plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu.
d) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov.3)
§3
Evidencia psov
1.Psa, ktorý podlieha evidencii, 4) prihlási jeho držiteľ osobne na Obecnom úrade Vysočany , inak sa
dopustí priestupku podľa osobitného zákona.5)

2. Úrad overí úplnosť údajov, potvrdí držiteľovi splnenie prihlasovacej povinnosti a vydá mu
bezodplatne evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).
3.Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania na vlastné
náklady. Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.
4 Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je držiteľ povinný do 30 dní od zmeny
nahlásiť na úrad.

5

Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa.

6

Neúplné alebo nepravdivé údaje poskytnuté do evidencie psov sa postihujú ako
priestupok podľa osobitného predpisu.6)

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 4 dní odvtedy, čo
túto skutočnosť zistil, oznámiť úradu, inak sa dopustí priestupku. 7)
9. Úrad vydá držiteľovi psa náhradnú známku za odplatu vo výške 3,50 EUR. 8)
§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 krajnej núdzi, oznámiť Obecnému
radu Vysočany, kde je pes evidovaný. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje ako
priestupok podľa osobitného zákona. 9)_____________________________________

1) Napr. zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon 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 .
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. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z.

6) § 46 zákona č. 372/1990 Zb.

7) § 7 ods. 2 písm. d) 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

§5
Obmedzenia vstupu psov
1. Vstup so psom je zakázaný:

a) do budovy Obecného úradu
b) do Kúrie
c) miestneho kostola a farského úradu
d) do kultúrneho domu
e) miestneho cintorína a ďalšie miesta označené zákazom vstupu so psom
Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov a psov so špeciálnym výcvikom.
2. Zákaz vstupu so psom do lokalít uvedených v ods.1 musí byť viditeľne označený
značkov „Zákaz vstupu so psom“,Označenie značkou môže byť nahradené piktogramom
alebo textom.
§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný tieto výkaly

bezprostredne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do kontajnera na komunálny
odpad.
§6
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi na Obecný úrad vo Vysočanoch do 30 dní každú zmenu údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f ) nezabráni voľnému pohybu psa
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, 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 útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže evidenčnou známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom
f ) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do výšky 165 eur
a za priestupok podľa ods. 2 písm. d) až f ) možno uložiť pokutu do 65 eur.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
platnom znení.
§8
Účinnosť
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vysočany
č. 1/2013, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov na území obce
Vysočany.
2. Toto nariadenie bolo schválené 02.03.2019 a účinnosť nadobúda 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce Vysočany.

Vo Vysočanoch 02.03.2019

Vyvesené dňa: 2.3.2019
Zvesené dňa: .................

