OBEC Č E C H Y N C E
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce
č. 4/2009
O niektorých podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach
na základe ust. § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení
s ust. § 4, ods. 3, písm. g) a m) cit. zákona a v súlade s ust. § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov) –
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) :

§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania
psov.
§2
Predmet úpravy

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia
psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov,
napr. policajný zbor, vojenská polícia, železničná polícia, obecná polícia a pod.

§3
Vymedzenie pojmov

a) zvláštnym psom je pes
1. požívaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení
úloh civilnej ochrany,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
b) nebezpečným psom je každý 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,
c) voľným pohybom psa je pohyb 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.

§4
Evidencia psov

(1)
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 hodín na území Slovenskej republiky
podlieha evidencii psov. Dzžiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do
30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes
v danom roku prevažne nachádza.
(2) Evidenciu psov vedie Obecný úrad v Čechynciach.
(3) Do evidencie sa zapisuje najmä
evidenčné číslo psa,
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
a)
b)
c)
d)

(4)
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznám iť obci, kde je alebo
má byť pes evidovaný.
(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na
známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom,
či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
(6)
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi
psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,3 € , vydať náhradnú známku.
(7)

Úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 1,0 €.

§5
Vodenie psa

(1) Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o dzžaní psov.
(2) VZN upravuje niektoré ďaľšie podrobnosti o vodení psa:
- osoba, ktorá vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na
požiadanie zamestnanca obce preukázať totožnosť psa známku,
- pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť
riadne označený známkou alebo čipom,
- vodiť psa na mieste zo zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke,
bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo
možné psa ovládať v každej situácii,
- do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke
a s náhubkom.

§6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov
a vstupu so psom
(1) Voľný pohyb psa sa zakazuje:
- na verejnom priestranstve,
- v cintoríne,
- v areáli základnej školy a materskej školy,
- v katastrálnom území Čechynce.
(2) Miesta, kde sa zakazuje vodiť psov:
- do budovy obecného úradu,
- do kostola
- do budovy základnej školy a materskej školy.

§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev

(1) Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje zákon o držaní psov.
(2) VZN upravuje:
- povinnosť vodiť psa tak, aby sa zamesdzilo znečisťovanie budov, dopravných
prostriedkov, poškodzovaniu zelene, a pod.

§8
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
c) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu znánky.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu 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) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
(3)

Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 17 €,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží do 166 €.

(4) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o prerušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
(6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(7) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
(8) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§9
Prechodné ustanovenia
(1) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti.
(2) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona
povinnosť podľa § 4 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2009 do 31. januára 2009.

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje
starosta obce.
(2) Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť
v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom o ochrane
zvierat č. 115/1995 Z.z., zákonom o veterinárnej starostlivosti č. 337/1998 Z.z.
v znení zákona č. 70/2000 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z. a vyhláškou o chove
spoločenských zvierat č. 231/98 Z.z.
(3) Toto VZN ruší VZN č. 1/2002 o niektorých podmienkach držania psov.
(4) VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade.
(5) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyhlásené Obecným zastupiteľstvom
v Čechynciach dňa 12. 12. 2008.
(6) Nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli obce.

Vendelín Száraz
starosta
Obce Čechynce

Vyvesené: 15. 12. 2008
Zvesené: 30. 12. 2008
Nadobúda právoplatnosť: 1. 1. 2009

