Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské č. 4/2003
o niektorých podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení noviel v spojení s ustanovením § 4 odst. 3, písm. g a m citovaného
zákona a v súlade s ust. § 3, 4, 5 a 6 zákona č.282/2002 Zb., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov (ďalej len zákona o držaní psov) sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len VZN).
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri držaní psov v obci Oreské (ďalej len obec), evidenciu
psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečistení verejných priestranstiev a riešenie
priestupkov.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov držaných a používaných podľa osobitných
podmienok.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka , Trestného
zákona a osobitných predpisov.
Článok 2.
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sú vymedzené pojmy:
služobný pes – je pes používaný podľa osobitných zákonov napr. v policajnom zbore, zbore
väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej
stráži, rybárskej stráži, colnej službe, atď.
zvláštny pes – je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami, horskou službou, pri
záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, poľovný,
ovčiarsky, vodiaci pes, pes používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa
medzinárodného, alebo národného skúšobného poriadku.
nebezpečný pes – je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo nutnej obrane.
voľný pohyb psa – je pohyb psa bez vôdzky (opatreného náhubkom) 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.
verejné priestranstvá – sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému
užívaniu a sú verejne prístupné. Sú to: komunikácie, chodníky, námestie, podchody, mosty,
parkoviská, parky, poľné cesty, lúky, cintorín, trhové miesta, ktoré sú majetkom obce.
Článok 3.
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v obvode katastra obce Oreské podlieha
povinnej evidencii psov, ktorá sa vedie na obecnom úrade.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní od uplynutia posledného dňa
90 dňovej lehoty na obecnom úrade.
3. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údajov oznámiť obecnému úradu.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu.
a. evidenčné číslo psa
b. tetované číslo alebo údaj o čípe psa, ak ho pes má
c. meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zodpovedného držiteľa psa
d. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava
e. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, resp. na človeka zaútočil bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, a ak nebol použitý v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi držiteľa psa
f. úhyn psa
g. strata psa
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
známku). Na známku sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj o tom, či pes je
psom nebezpečným. Známka je neprenosná na iného psa.
6. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu evidenčnej známky je povinný držiteľ psa oznámiť na
obecný úrad do 14 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti. Obecný úrad držiteľovi psa
vydá za úhradu vo výške 20,– Sk náhradnú evidenčnú známku.
7. Známkou držiteľ osvedčuje totožnosť svojho psa.
Článok 4
Držanie resp. vodenie psa mimo vyznačeného chovného priestoru
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej možnej situácii, pričom je
povinná predchádzať najmä tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku iných spoluobčanov, na
prírode a ostatnom životnom prostredí, ktoré by nezvládnuteľný pes mohol spôsobiť. Na
verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes
musí mať nasadený náhubok. Každý pes pohybujúci sa mimo svojho chovného priestoru
a na verejnom priestranstve musí mať známku.
2. Za psa nesie právnu a inú zodpovednosť držiteľ psa a to i vtedy, ak držiteľ psa zveril na
vedenie alebo dohľad inej osobe.
3. Držiteľ psa, prípadne poverená osoba, ktorá viedla psa je povinná oznámiť svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes napadol resp. pohrýzol a ten kto psa
vedie zároveň oznámi aj meno a adresu držiteľa psa. Skutočnosť, že pes napadol
a pohrýzol človeka je neodkladne oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Článok 5

Obmedzenie pohybu psov na vyznačených priestoroch v objektoch
1. Vstup so psom v obci je zakázaný:
a) na detské ihriská, cintorín, do kostola, pokiaľ správca alebo užívateľ nerozhodol
inak.
b) do úradných budov, školských, kultúrnych zariadení, obchodov, zariadení pre
poskytovanie služieb, pokiaľ správca, vlastník alebo užívateľ nerozhodol inak.
c) bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú, alebo
zhromažďujú ľudia a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť
bezpečnosť ľudí, alebo zdravie iných zvierat, aj bez náhubka. Zákaz vstupu so
psom sa nevzťahuje na služobného psa počas výcviku a služobného zákroku a na
vodiaceho psa.
2. Voľný pohyb psov opatrených náhubkom ( bez vôdzky, okrem nebezpečných psov) sa
zakazuje v k.ú. obce Oreské, okrem poľných ciest, poľnohospodársky obrábaných polí po
zbere úrody, ktoré sú majetkom obce.
3. Zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na služobného psa
počas služobného zákroku a vodiaceho psa.
Článok 6.
Znečistenie verejných priestranstiev
1. 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.
Článok 7.
Odchyt psov
1. Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v obci môžu vykonať len odborne spôsobilé
osoby.
2. O odchyte psov osoby uvedené v predchádzajúcom ustanovení vedú evidenciu, ktorá
obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní
a identifikačnej známke, alebo iných charakteristických okolnostiach odchytu. Kópiu
záznamu odovzdajú pracovníkom na Obecnom úrade Oreské.
3. Majiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo.
4.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 8.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie

b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v odst.1 čl. 4 tohto
VZN
c) neohlási, že jeho pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
e) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom obťažoval, ohrozoval človeka alebo
iné zvieratá
f) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
g) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo vyznačený zákaz voľného pohybu psa
h) dostatočne nezabezpečí miesto chovu resp. miesto držania psa proti úniku psa mimo
tohto miesta.
ch) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno
a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol.
2. Za uvedené priestupky obec môže uložiť pokutu do 500,- Sk.
3. Zodpovednosť za priestupok sa týka aj osoby, ktorý bola poverená vedením psa alebo
jeho dohľadom.
4. 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.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a spoločenskú nebezpečnosť
následkov protiprávneho konania vinníka.
Osoba, ktorá bude prichytená pri úmyselnom vypustení psa do voľného priestoru v k.ú.
obce Oreské bude povinná zaplatiť všetky peňažné výdaje obce spojené s odchytom psa,
jeho držaním a ostatnou manipuláciou a obec jej môže uložiť pokutu do výšky 500,- Sk.
6. Pri opakovanom priestupku starosta obce môže uložiť pokutu až do výšky 5.000,- Sk.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolou nad dodržiavaním "VZN" je poverený starostu obce, poslancov
obecného zastupiteľstva a poverených zamestnancov obce.
.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Oreskom, dňa 11.12. 2003 uznesením č. 35/2003.
Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 15.12.2003 do 31.12.2003 a účinnosť nadobúda:
1.1.2004

V Oreskom, 11.12. 2003

------------------------------------starostka obce

