Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších prepisov v platnom znení a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov o obecnom zriadení vydáva pre územie obce Zbudza

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 9/2011

o podmienkach držania psov na území obce Zbudza

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa:10.3.2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa: 25.3.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 09.04.2011
uznesením OcZ číslo:2/2011

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje práva
a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov v obci Zbudza
(ďalej len obec), evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov,
2. postup pri znečistení verejných priestranstiev a riešenie priestupkov.
3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov držaných a používaných
4. podľa osobitných podmienok.
5. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka,
6. Trestného zákona a osobitných predpisov.
Článok 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Zvláštnym psom je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach priplnení úloh
civilnej ochrany
c) poľovný
d) ovčiarsky
e) vodiaci
f) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného
alebo národného skúšobného poriadku.
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka beztoho, aby sám
bol napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej ochrane alebo krajnej
núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného prostoru, alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštního psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je nazáklade výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
Článok 3
Ohlasovacia povinnosť a evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Zbudza
2. podlieha evidencii psov(ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiťpsa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
3. Evidencia psov na území obce Zbudza je vedená na Obecnom úrade v Zbudzi.
4. Držiteľ psa je povinný:
a) prihlásiť psa do evidencie,
b) nahlásiť každú zmenu týkajúcu sa psa (úhyn, predaj...)
c) oznámiť svoje meno, priezvisko adresu trvalého pobytu
osobe, ktorú pes
pohrýzol, aj meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa psa,
d) oznámiť skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, obci,
kde je pes evidovaný.
Článok 4
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo priestorov určených na chov môže iba osoba fyzicky a psychicky
spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácií, pričom je povinná
a) predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá.
b) zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes
mohol spôsobiť.
2. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.

3. Voľný pohyb psa bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa
vedie je na verejných priestranstvách v intraviláne obce Zbudza zakázaný.
4. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť priestory určené na chov tak, aby zabránil úniku psa
a následne jeho voľnému pohybu na verejných priestranstvách.
5. Vstup so psom je zakázaný aj:
a) do priestorov verejných budov,
b) do areálu školy,
c) na športové plochy,
d) do domu smútku a na cintorín,
e) do priestorov obchodných
6. Povoliť vstup psov na športové plochy, do školských areálov môže len správca, a to
písomne v prípade, že sa jedná o organizované akcie.
Čl. 5
Znečistenie verejných priestranstiev
V záujme zachovania hygieny, čistoty, verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa
(okrem vodiaceho psa) povinný: ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi tieto
bezprostredne odstrániť.
Čl. 6
Odchyt psov
Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými
štátnymi orgánmi (veterinárna správa, hygiena) v súlade s príslušnými platnými právnymi
predpismi.
Článok 7
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4 ods. 1
tohto VZN,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, 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 tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, za ktorý môže byť uložená pokuta:
a) odseku 2 písm. d) a obec uloží pokutu do 16 €,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165 €.
4. Chov a držanie psov môže Obecný úrad zakázať:
· pri porušení platných predpisov,
· pri porušení tohto nariadenia,
· pri dokázateľnom ohrozovaní zdravia a bezpečnosti občanov.
5. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
6. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
7. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
8. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
9. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) pracovníci obce,
b) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Zbudza,
2. Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa
25. 03. 2011 uznesením č. 2/2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 9. apríla 2011.

