Všeobecne záväzné nariadenie č.03/02
o podmienkach držania psov v obci Kšinná a časti Závada pod Čiernym vrchom

Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej na základe ustanovenia § 6 zák.č.369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so
zákonom č.231/1998 Z.z. a zák.č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov.
Článok I.
Základné pojmy
Pri chove psa treba:
a./ trvalo dbať o jeho zdravie
b./ dodržiavať pravidlá chovateľstva
c./ toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov

Článok II.
Vymedzenie pojmov
Podľa § 2 písmeno a) zákona č. 282/2002 Z.z. Na účely tohto zákona
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3)
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných prácach, pri plnení úloh CO, 4)
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku
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
b) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo
zariadenia na chov: za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe
výcviku ovládaný osobou ktorá ho vedie.
Článok III.
Evidencia psov
1.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od

2.
3.
4.

uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, v mieste kde sa pes
v danom roku prevažne nachádza.
Evidenciu vedie obec.
Každú zmenu skutočností a údajov je držiteľ psa povinný do 30 dní oznámiť obci.
Obec vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie, evidenčnú známku psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť obci. Obec vydá náhradnú známku, za ktorú
držiteľ psa zaplatí sumu 2,65,- €.
Článok IV.
Vodenie psa

1.
2.

3.
4.

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.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom
vykonáva dohľad.
Držiteľ a ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný túto skutočnosť
oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Článok V.
Priestupky

1.

Podľa § 7 odsek 1 zákona č.282/2002 Z.z. sa priestupku dopustí držiteľ psa ak :
a) Neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný, každú zmenu skutočností
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 od ich zmeny
b) Neprihlási psa do evidencie
c) Umožní aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1
a2
d) Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný
e) Ak sa nepoužil v krajnej núdzi, alebo v krajnej obrane, 5)
f) Neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
g) Nezabráni voľnému pohybu psa, okrem priestorov na to určených

2.

Podľa § 7 odsek 1 zákona č.282/2002 Z.z. sa priestupku 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) Nezabráni 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 krajnej obrane, 5)

d) Nepreukáže známkou totožnosť psa
e) Nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f) Neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verené priestranstvo
3.

4.

5.

Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z. za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2
písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2
písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
Podľa § 20 zákona č. 372/1990 Zb. priestupok nemožno prejednať, ak od jeho
spáchania uplynie dva roky: nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu
alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia
Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z.z. na priestupky a ich prejednávanie sa
vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch
Článok VI
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.
2.

Držiteľ psa, ktorému vznikne povinnosť podľa článku IV odst.1 si splní túto
povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a./ orgány obce – starosta a poslanci obecného zastupiteľstva
b./ pracovníci obecného úradu
c./ orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kšinná bolo schválené na zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Kšinnej, dňa 2. novembra 2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od
vyvesenia.

Vyvesené: 2.11.2013
Zvesené: 17.11.2013
Ing. Miroslav Tuchyňa
starosta obce

