Všeobecne záväzné nariadenie Obce Súlovce
č. 5 /2013
o podmienkach držania psov na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Súlovce č. 5/2013
o podmienkach držania psov na území obce.
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach na základe ustanovení § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„VZN“) pre obec Súlovce:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana podmienok zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania
psov.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.
4. Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Súlovce.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto VZN sa použijú nasledovné pojmy:
1. zvláštny pes je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
skúšobného poriadku,
2. nebezpečný pes – je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo
nutnej obrane,
3. túlavý pes – je každý pes nachádzajúci sa mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov bez bezprostrednej prítomnosti osoby, ktorá nad ním vykonáva dohľad,
4. voľný pohyb psa – je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie,
5. verejné priestranstvá – sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu.
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Článok 3
Evidencia psa
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii.
2. Evidenciu psov držaných v danom roku prevažne na území obce Súlovce vedie obec.
Do evidencie zapisuje :
a/evidenčné číslo psa,
b/tetovacie číslo alebo údaje o čípovaní psa,
c/meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu vlastníka alebo držiteľa psa,
d/umiestnenie chovného priestoru,
e/ skutočnosť či uhrýzol človeka bez napadnutia psa,
f/ úhyn psa,
g/stratu psa.
3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v bode 1.
4. Pri evidencii psa je jeho držiteľ povinný pravdivo a úplne nahlásiť všetky údaje v zmysle
zákona, údaj o tom, či ide o nebezpečného alebo zvláštneho psa a predložiť očkovací
preukaz psa.
5. Obec vydá držiteľovi psa po zapísaní do evidencie evidenčnú známku. Je na nej číslo psa,
názov obce. Červená známka je pre nebezpečného psa. Známkou vlastník a držiteľ
preukazuje totožnosť psa. Je neprenosná na iného psa. Poplatok za známku je vo výške
obstarávacích nákladov na jednu zámku.
6. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je povinný držiteľ psa
nahlásiť obci do 30 dní odo dňa ich zmeny.
7. Úhyn psa preukáže bývalý držiteľ potvrdením veterinárneho lekára alebo čestným
prehlásením, stratu a odcudzenie psa na účely vyradenia psa z evidencie bývalý držiteľ
potvrdzuje čestným prehlásením.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky je povinný držiteľ psa do 14 dní odo
dňa zistenia tejto skutočnosti oznámiť obci, ktorá držiteľovi psa vydá za poplatok podľa
bodu 5. náhradnú evidenčnú známku s novým evidenčným číslom psa.
Článok 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 pes
nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. Držiteľ psa alebo 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 k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci.
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5. Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného
psa.
6. Ten, kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov v zmysle čl. 8,
preukázať evidenčnú známku.
7. Zakázané je ponechať psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.
8. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách obce.
9. Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia
v každom prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácii.
10. Vstup so psom je zakázaný:
a) do potravinárskych zariadení a prevádzok,
b) do areálov priestorov školských zariadení,
c) do kultúrnych, športových, alebo iných verejne prístupných zariadení,
d) na detské ihriská a pieskoviská,
e) na cintorín.
11. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na detské
ihriská a pieskoviská. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných
súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, psov používaných pri
záchranných prácach alebo pri plnení úloh civilnej ochrany a na psov, ktorých priviedli
na športovisko za účelom jeho športového výkonu v rámci verejného podujatia.
12. Miesta podľa bodu 10. obec viditeľne označí nápisom: „Zákaz vodiť psov!“
Článok 5
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť na to vhodnými pomôckami. Osoba, ktorá psa vedie, musí mať tieto pomôcky pri
sebe. Pri nesplnení tejto povinnosti zaplatí obci pokutu 10 eur.
2. Na psie exkrementy je možné používať vlastné nádoby na komunálny odpad.
Článok 6
Odchyt psov
1. Odchyt psov v obci Súlovce vykonáva na podnet obce oprávnená organizácia (napr.
Sloboda zvierat Nitra).
2. O odchyte psov vedie evidenciu organizácia, ktorá odchyt uskutočnila a obec.
3. Odchytený môže byť každý pes, ktorý sa v zmysle tohto VZN považuje za túlavého.
4. Odchytený pes bude umiestnený do útulku oprávnenej organizácie.
5. Držiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na Obecnom úrade Súlovce. V prípade, že pes bol
odchytený, držiteľ si môže psa prevziať, pričom musí uhradiť náklady spojené s odchytom
a starostlivosťou.
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Článok 7
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi Obci Súlovce, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4 bod 1. a 2.
tohto VZN,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a 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 nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa:
a) bodu 1. a bodu 2. písm. a) až c) tohto článku obec uloží pokutu do 150 eur,
b) bodu 2. písm. d) až f) tohto článku obec uloží pokutu do 20 eur.
4. Obec môže uložiť pokutu do 1 roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvie,
najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
5. Prihliada sa pritom na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec. Vzťahuje sa na to všeobecný predpis
o priestupkoch.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Článok 8
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na
zabezpečenie verejného poriadku a čistoty obce a na základe upozornení a sťažností občanov:
a) starosta obce,
b) poslanci obce,
c) osoby poverené starostom obce Súlovce.
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Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
2. Týmto VZN sa ruší VZN Obce Súlovce č.7/2007 – o podmienkach držania psov na
území obce Súlovce, zo dňa 20.10.2006.
3. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú v plnom rozsahu aj na psov chovaných pred jeho
účinnosťou. Ak podmienky držania psa nespĺňajú požiadavky tohto VZN, držiteľ psa
je povinný tieto zosúladiť s týmto VZN do 30 dní od jeho účinnosti.
4. Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 13.3.2013
uznesením č. 18.107 a nadobúda účinnosť 1.4.2013.

Ing. Gabriel S v o r a d
starosta obce
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