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Ing. Štefan Jancsó
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VŠEOBECNE ZÁVÄzNÉ NARIADENIE
č.2/20l6
O NIEKTORÝCH

PODMIENKACH

DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ OBCE NEDED

369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 6 § 4, § 5 a § 6 zákona Č.
282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona
Č. 102/2010 Z.z. (ďalej len zákon Č. 282/2002 Z.z.) vydáva toto
Obec Neded v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a h) a § 6 ods. l zákona

Č.

všeobecne záväzné nariadenie

§1
Úvodné ustanovenie
l.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje:
výšku poplatku za vydanie novej evidenčnej známky pre psa,
podrobnosti o vodení psov,
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
vymedzenie miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov,
zákaz vstupu so psami na určité miesta.
Vymenúva práva a povinnosti vlastníka a držiteľa psa, vymenúva (stanovuje) práva
a povinnosti orgánov obce, tak aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia občanov.

§2
Vymedzenie pojmov
l.

Verejným priestranstvom sa na tieto účely považujú priestory, ktoré slúžia verejnému
užívaniu.
2. Za nebezpečného psa považujeme psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, okrem prípadov, keď sa pes použil v nutnej obrane
alebo krajnej núdze.
3. Za voľný pohyb psa sa považuje pohyb psa, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru alebo
chovného zariadenia aje bez vôdzky. U zvláštnych psov sa za voľný pohyb psa nepovažuje
jeho pohyb mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov bez vôdzky. Tieto psy majú
výcvik a sú ovládané osobou, ktorá ho vedie (napr. slepecký pes).

§3
Evidenčná známka psov
l.

V lehote 30 dní je držiteľ povinný psa (ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky viac
ako 90 dní) evidovať na obecnom úrade.

2.

3.

Obec držiteľovi psa pri evidovaní vydá evidenčnú známku, ktorá je neprenosná na iného psa a
musí byť viditeľne umiestnená na obojku, prípadne osoba, ktorá psa vedie, ju musí mať so
sebou a na požiadanie orgánov dozoru, ňou preukáže totožnosť psa.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia evidenčnej známky obec vydá náhradnú
evidenčnú známku za poplatok vo výške 3,50 EUR.

§4

Vodenie psa
1. Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo na neho dozerá, je za psa zodpovedná.
2. Psa na verejnom priestranstve môže vodiť len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná
ovládať ho v každej situácii, tak aby pes nemohol zaútočiť alebo inak ohroziť človeka alebo
zvieratá a aby pes nemohol spôsobiť škody na majetku, prírode a životnom prostredí. Pes musí
byť bezpečne pripevnený na vôdzke, aby nemohlo dôjsť odtrhnutiu alebo odpojeniu z tejto
vôdzky.
3. Nebezpečného psa na verejnom priestranstve môže viesť len osoba plne právne spôsobilá,
pes musí byť na vôdzke a musí mať nasadený náhubok.
4. Na verejnom priestranstve musí mať pes na obojku pripevnenú evidenčnú známku, na základe
ktorej vie kontrolný orgán identifikovať psa a jeho držiteľa.
5. Držiteľ, alebo osoba, ktorá psa vedie, je povinná oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ale aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa.
6. Držiteľ, alebo osoba, ktorá psa vedie, je povinná obecnej polícii a tiež Obecnému úradu, kde
je pes evidovaný oznámiť skutočnosť, ak pes pohrýzol človeka alebo sám bol napadnutý bez
toho, že by ten pes bol vyprovokovaný alebo napadnutý pohryznutou osobou, ak sa pes
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdze.

§5

Zákaz voľného pohybu psa
1. Voľný pohyb psaje zakázaný na verejných priestranstvách a podujatiach (napr.: hody, obecné
dni,... )
2. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke primeranej psovi,
tak aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

§6

Zákaz vstupu so psom
1. Zakazuje sa vstup so psom:
na trhovisko, na detské ihrisko, na futbalové ihrisko, do areálov a priestorov zdravotného strediska,
cintorínov, základnej školy, školských zariadení a materskej škôlky, kultúrneho domu, do obchodno
predajných priestorov a kostolov.
2. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s osobou, ktorá je na neho
odkázaná s výnimkou vstupu na detské ihrisko. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na psov používaných
podľa osobitného zákona (napr.: pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany).

§7

Znečisťovanie verejného priestranstva psami
l.
2.

Znečisťovanie verejného priestranstva psími výkalmije zakázané.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo, ten kto psa vedie je povinný výkaly bezprostredne
odstrániť do odpadových nádob.

§8
Priestupky
l. Priestupku sa dopustí ten, kto nedodržiava ustanovenia tohto VZN a zákona č._ 282/2002 Z.z.
2. Priestupky prejednáva obec a pokuty v blokovom konaní rieši obecná polícia v Nedede.
3. Výška pokuty je do 165 EUR.

§9

Kontrola
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obecná polícia.

§ 10
Záverečné ustanovenia
l. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o niektorých podmienkach
držania psov sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Neded Č. 2/2003 o podmienkach držania
psov v znení dodatku Č. l z roku 2008.
2. Obecné zastupiteľstvo v Nedede sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Č. 2/2016 o niektorých
podmienkach držania psov uznieslo dňa: 28.06.2016 Uznesením Č. 14/0Z/2016.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

v Nedede dňa 29.06.2016
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Ing. Štefan Jancsó
starosta obce
Vyvesené: 04.06.2016
Zvesené: H:.07.2016
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