Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007
o niektorých podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo v Červeníku na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 115/95 Z.z. o ochrane
zvierat, zák. č. 337/98 Zb. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
ďalších zákonov, zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, zákona č. 282/2002 Zb.
o podmienkach držania psov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
VZN).
§1
Účel úpravy
Účelom toho VZN je vytváranie 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.
1)
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov .
§3
Vymedzenie pojmov
a) zvláštnym psom je pes:
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 2),
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany 3),
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. 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 nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi 4),

1) 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, zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z.z., zákon Slovenskej
národnej rady
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1996
Z.z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994
Z.z. o poľnej stráži.
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c) voľným pohybom psa sa rozumie pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vodítka
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 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii. Držiteľ psa, držaného v danom roku prevažne na území obce Červeník, je
povinný prihlásiť psa do evidencie na obecnom úrade v Červeníku v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa 90 dňovej lehoty.
2. Evidenciu vedie obecný úrad.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Do evidencie sa zapisuje:
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 mesta
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 4),
úhyn psa,
strata psa,
ďalšie údaje, potrebné pre evidenciu.

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť na mestskom úrade, kde je alebo má
byť pes evidovaný. Obec Červeník môže ďalšie údaje, potrebné pre evidenciu, žiadať od
držiteľa psa aj formou písomnej návratky.
5. Obec Červeník vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej
len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes
evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Držiteľ psa je povinný upevniť
známku trvalo na obojok psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný oznámiť na obecnom úrade, kde je pes evidovaný a to do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu
vydať náhradnú známku.
Úplata za náhradnú známku v obci Červeník sa stanovuje vo výške 30,-Sk.
2)

Zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon
o súkromných bezpečnostných službách).
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov.
4)
§ 13 a § 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 248/1994 Z.z.
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§5
Podrobnosti o vodení 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
nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. Držiteľ psa a 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 okamžite,
najneskôr do 24 hodín. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi, oznámiť mestskému úradu, kde je pes evidovaný, najneskôr do troch dní.
5. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
poverenej osoby preukázať totožnosť psa známkou.
6. Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený
známkou.
7. Vodiť psa na mieste so 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.
8. Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom.
9. Psa nemožno uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve 5).
10. Zakazuje sa opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve.
§6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Voľný pohyb psov je na území obce Červeník zakázaný na verejných priestranstvách a vo
verejných inštitúciách, označených viditeľným nápisom „Voľný pohyb psa zakázaný“
(napr. detské ihriská a pieskoviská, cintorín, parky, autobusová a vlaková stanica).
2. Zákaz vstupu so psom platí vo všetkých verejných inštitúciách, s väčšou koncentráciou
obyvateľstva, ktoré sú označené nápisom „Vstup so psom zakázaný“ (napr. zdravotné
stredisko, obchody, banky, cintorín, pošta, železničná stanica).

5)

§ 5 ods. 2 písm. e) vyhlášky 231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných
živočíchov a ochrane pokusných zvierat
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§7
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2. Ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov,
dopravných prostriedkov, komunikácií a poškodzovaniu zelene.
§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 § 5 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého 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) neohlásil, že pes opakovane pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
Ďalšie porušenie povinností upravených týmto VZN je priestupkom podľa zákona
o priestupkoch č. 372/1990 Zb v znení noviel.

§9
Pokuty
1. Za priestupok podľa
a) § 8 odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500,-Sk,
b) § 8 odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000,-Sk.
2. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
3. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 6).
4. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
5. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť
pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 1.

6)

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dodržiavanie tohto VZN kontrolujú:
a) poverení pracovníci obecného úradu,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) iné osoby poverené starostom obce.
2. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta.
3. 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. 231/1998 Z.z.
4. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Červeníku na svojom riadnom
zasadnutí dňa 7. 8. 2007 počtom hlasov 7-0-0, uznesením č. 8/2007.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným zastupiteľstvom.

V Červeníku dňa 7. 8. 2007
Ing. František Červený
starosta obce

-5-

