Obec Bzince pod Javorinou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2012
o niektorých podmienkach držania psov

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Bzinciach pod Javorinou dňa 25.1.2012 uznesením č.117/2012 ako
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012
Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z.z. zverejnený na
úradnej tabuli v obci od 10.1.2012 do 25.1.2012
Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 26. 1.2012 a zvesené dňa 10.2.2012
Účinnosť nadobudlo dňa 10.2.2012

Ing. Pavel Bahník
starosta obce v.r.

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou sa na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. g)
a n) cit. zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov) uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len VZN):

Článok 1
Predmet a pôsobnosť VZN
1.

Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri
držaní psov v obci Bzince pod Javorinou a v jej miestnych častiach (ďalej len “obec”),
evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečistení verejných priestranstiev a
riešenie priestupkov.

2.

VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. 1). Nie sú
ním dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a osobitných predpisov.
2
)

3.

VZN je v súlade s VZN č.6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bzince pod Javorinou, kde je určená výška
dane za psa a podrobnosti upravujúce postup pri výbere tejto dane.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Vymedzenie pojmov upravuje § 2 zákona o držaní psov.
2. Na účely tohto VZN :
2.1

zvláštnym psom je pes
a. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3)
b. používaný horskou službou,
c. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 4)
d. poľovný,
e. ovčiarsky,
f. vodiaci,
g. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku,

2.2
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, 5)
2.3
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.
2.4
verejným priestranstvom sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, priestory
a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu a sú verejne prístupné.
2.5
známkou sa na účely tohto nariadenia rozumie kovový štítok spravidla kruhového
tvaru, na ktorom sú vyznačené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj
o tom, či je pes nebezpečným psom.

Článok 3
Evidencia psov

1. Evidenciu psov upravuje § 3 zákona o držaní psov.
2. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona
o držaní psov.
3. Evidencii podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce.
4. Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný úrad.
5. Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,- €.
6. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu. Evidenčný list tvorí
prílohu tohto VZN.

Článok 4
Vodenie psa
1. Vodenie psa je definované v § 4 zákona o držaní psov.
2. Každý pes podliehajúci evidencii musí byť pri pohybe na verejnom priestranstve označený
známkou.

Článok 5
Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov

1. Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov definuje § 5 zákona o držaní psov
2. Určenie miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov
a. zastavané územie obce
b. plochy verejnej zelene
c. parky
d. cintoríny
e. trhoviská
3. Určenie miest pre zakázaný vstup so psom
a. futbalové ihrisko a ihriská s umelou trávou
b. detské ihriská a pieskoviská
c. budova obecného úradu
d. budova Základnej školy a budova materskej školy
e. zdravotné stredisko a lekáreň
f. kultúrne domy
g. nákupné stredisko a obchody
4. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na prípady, ak to prevádzkový alebo iný poriadok
vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje. Zákaz

vstupu so psom musí byť viditeľne označený značkou. Označenie zabezpečí osoba, ktorá má k
nehnuteľnosti právny vzťah, a to na vlastné náklady.
5. Obmedzenie pohybu psa podľa článku 5 sa nevzťahuje na služobného psa počas služobného
zákroku a vodiaceho psa.
Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Znečistenie verejných priestranstiev upravuje § 6 zákona o držaní psov.
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie, povinný exkrementy bezodkladne
odstrániť.
3. Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku
(papierové vrecko s lopatkou alebo iné bežné používané vrecko) na odstraňovanie psích
výkalov.

Článok 7
Priestupky a sankcie

1. Priestupky upravuje § 7 zákona o držaní psov
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je v zmysle zákona 6) priestupkom, ktoré prejednáva obec.
3. Obec môže porušením ustanovení tohto VZN udeliť v blokovom konaní pokutu až do výšky
33 €. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

Článok 8
Odchyt psov
1. Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v obci môžu vykonať len odborne spôsobilé, alebo obcou
na to určené osoby.
2. Obec vedie o odchyte psov evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam
o rase psa, jeho správaní a identifikačnej známke, alebo iných okolnostiach, ktoré vyvolali
potrebu odchytu.
3. Majiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo a uhradí
náklady spojené s jeho odchytom a starostlivosťou.
4. O odchytení psa budú občania obce informovaní oznamom na internetovej stránke obce,
oznamom na úradnej tabuli obce a oznamom odvysielaným v obecnom rozhlase.
5. Odchytený pes bude umiestnený do karanténneho koterca so základnou starostlivosťou. Ak sa
do 3 dní neprihlási jeho majiteľ, bude pes považovaný za túlavého a bude umiestnený do
útulku.
6. Ak obec nemá karanténny koterec, bude pes bezodkladne umiestnený do útulku. V prípade, že
bude zistený majiteľ psa, náklady spojené s umiestnením psa do útulku znáša majiteľ psa.

7. 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 9
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, poslancov
obecného zastupiteľstva, členov komisie verejného poriadku a životného prostredia a
poverených zamestnancov obce.
2. Toto VZN ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Bzince pod Javorinou č.33/2002
o niektorých podmienkach držania psov.
3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Bzince pod Javorinou.

V Bziniach pod Javorinou, dňa 25. januára 2012
Ing. Pavel BAHNÍK
starosta obce
––––––––––––––––––––––––––
/1/ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o
Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v
znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
/2/Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
/3/ Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej
bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
/4/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
/5/ § 24 a 25 Trestného zákona.
/6/Napríklad zákon 282/2002 Z.z. zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1

OBEC BZINCE POD JAVORINOU
E V I D E N Č N Ý LI S T P S A
1.

MENO A PRIEZVISKO: ......................................................................................................................
fyzickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa
dátum narodenia
NÁZOV FIRMY:
......................................................................................................................
právnickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa (IČO + DIČ)

2.

ADRESA:
.......................................................................................................................
trvalého pobytu fyzickej osoby – sídla právnickej osoby

3.
4.

Číslo telefónu držiteľa psa: .....................................................................................................................
byt / rodinný dom *
Adresa, kde je pes držaný: .....................................................................................................................

5.

Dátum narodenia psa:

....................................................................................................................

6.

Dátum od kedy je pes
chovaný alebo držaný:

......................................................................................................................

7.

Výška dane za psa**:

8.

.....................................................................................................................
áno / nie*
Občan starší ako 70 rokov: ....................................................................................................................

9.

POPIS PSA

Evidenčné
číslo psa

Plemeno

Vek

Pohlavie

Výška
v cm

Farba

Tetovacie,
čipové číslo

10.

Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka: .....................................................................................

11.

Vycvičenosť psa:

základná

dobrá

skúšková z výkonu

12.

Účel držania psa:

služobný

zvláštny

domáci

13.

Pes nie je predmetom dane:
z dôvodu evidencie z :

veterinárnej správy

útulku zvierat

výcviku pre nevidiacich

14.

Evidenčná známka vydaná dňa: ...............................................................................................................

15.
16.

Náhradná známka vydaná dňa: ................................................................................................................
strata psa / úhyn psa *
Odhlásenie psa:
................................................................................................................

17.

Vzniknutý preplatok žiadam vrátiť a) na číslo účtu: .................................................... b) v hotovosti

V Bzinciach pod Javorinou, dňa .................................
..................................................
podpis vlastníka /držiteľa/ psa
* nehodiace sa preškrtnúť
** podľa platného VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

