OBEC LEDNICKÉ ROVNE
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2003
o podmienkach držania psov na území obce Lednické Rovne

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Obec Lednické Rovne v zmysle § 6 odst. 2 a § 11 oodst. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na
základe ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov vydáva všeobecne záväzné nariadenie VZN č.3 / 2003,
ktorá upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri držaní psov
v obci Lednické Rovne. Zároveň toto VZN určuje zásady vodenia psov ,
povinnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev, riešenie priestupkov ,
výšku pokút a postup pri odchyte túlavých psov bez príslušného dozoru.

§2
ROZSAH PLATNOSTI
a.) Toto všeobecne záväzné nariadenie platí pre všetkých držiteľov psov
v rodinných a bytových domoch, objektoch a zariadeniach na priestoroch k nim
patriacich a na verejných priestranstvách.
b.) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných a
zvláštnych psov, používaných podľa osobitých predpisov.
c.) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a
Trestného zákona , ako aj osobitných predpisov.

§3
SÚVISIACE DOKUMENTY
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- Zákon č. 282/2002 Zb. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
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- VZN o miestnych poplatkoch

§4
POJMY A SKRATKY
1. Pojmy
a.) Verejné priestranstvo – cesty, miestne komunikácie, námestie, chodníky ,
trhovisko , park , všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce a
fyzických a právnických osôb.
b.) Spoločné priestory – priestory obytných domov ,obchody a školy
c.) Držiteľ psa – osoba , ktorá má psa vo vlastníctve
d.) Chovateľ psa - osoba, ktorej starostlivosť je zameraná na praktické
využitie, alebo na rozmnožovanie psov

2. Zvláštnym psom je pes:
a.) - používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b.) – používaný horskou službou
c.) – používaný pri záchranných lokalizačných a likvidačných prácach a pri
plnení úloh civilnej ochrany
d.) - poľovný
e.) – ovčiarsky
f.) – vodiaci
g.) – používaný počas výcviku alebo organizovanej súťaže

3. Nebezpečným psom - je každý pes ktorý pohrýzol alebo poranil
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil pri nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
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4. Voľným pohybom psa

- je pohyb psa bez vôdzky , mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov na základe
výcviku vedeného osobou sa nepovažuje za voľný pohyb.

§5
POPIS ČINNOSTI
1. Evidencia psov
a.) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky
podlieha evidencii.
b.) Evidenciu psov vedie obecný úrad, finančné oddelenie daní a poplatkov.
c.) Do evidencie sa zapisuje :
- evidenčné číslo psa
- tetovacie číslo, alebo údaj o čipovaní , 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 nezhoduje s adresou trvalého pobytu držiteľa psa
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
- úhyn, strata alebo odcudzenie psa
d.) Pri zavedení psa do evidencie, po zaplatení miestneho poplatku za psa ,
správca daní a poplatkov vydá držiteľovi psa evidenčnú známku. Evidenčná
známka pre nebezpečného psa je farebne odlišná. Na známke je uvedené :
- evidenčné číslo psa
- názov obce, kde je pes evidovaný
- údaj o tom či je pes nebezpečný
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totožnosť psa je neprenosná na iného psa.
f. ) Odcudzenie, stratu alebo zničenie známky je povinný držiteľ psa nahlásiť do
14 dní odo dňa zistenia uvedenej skutočnosti na obecnom úrade . Po
oznámení uvedenej skutočnosti bude držiteľovi vydaná nová známka za
úhradu 50,-Sk.
g.) Pri odhlásení psa z evidencie na finančnom oddelení daní a poplatkov
na obecnom úrade je držiteľ psa povinný evidenčnú známku vrátiť, aby
nedošlo k zneužitiu.

§6
POVINNOSTI CHOVATEĽOV A DRŽITEĽOV
PSA
1. Za psa zodpovedá a nesie následky za jeho chovanie držiteľ alebo chovateľ
psa, alebo osoba ktorá psa vedie alebo vykonáva dohľad.

2. Držiteľ alebo chovateľ psa je povinný :
a.) prihlásiť do evidencie na obecný úrad, v lehote 30 dní od uplynutia
posledného dňa 90 dňovej lehoty nepretržitého držania psa na území Slovenskej
republiky
b.) oznámiť obecnému úradu každú zmenu zapisovaných skutočností
v evidencií psov do 30 dní od zmeny
c.) oznámiť obecnému úradu odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej
známky do 14 dní od zistenia skutočnosti
d.) oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol svoje meno, adresu a súčasne oznámiť
obecnému úradu, že pes pohrýzol osobu bez toho že by bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný
e.) držiteľ, alebo chovateľ psa má povinnosť dbať, aby pes nerušil
spoluobyvateľov alebo obyvateľov v susedných domoch
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3. Vodenie psa
a.) Ten kto psa vedie alebo vykonáva dohľad musí byť fyzicky a psychicky
spôsobilý a schopný ho ovládať v každej situácií.
b.) Povinný je tiež predchádzať ohrozovaniu ľudí a zvierat, zabraňovať vzniku
škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by mohol pes spôsobiť.
c.) V prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi tieto bezprostredne
odstrániť napr. pomocou plastových vreciek a vhodiť ich do kontajnerov na
zmesový komunálny odpad.
d.) Osobe ktorú pes pohrýzol oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu ako aj meno , priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne
je povinný túto udalosť oznámiť obecnému úradu , kde je pes evidovaný.

4. Nebezpečný pes
Nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže viesť len osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať náhubok a
musí byť na vôdzke.

5.Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie , povinný
výkaly bezprostredne odstrániť

6.Vodenie psov sa zakazuje :
a.) na miesta kde je zakázaný ich chov a držanie
b.) na detské ihriská a pieskoviská
c.) na kúpalisku a športových ihriskách
d.) na cintoríny
e.) do zdravotných zariadení
f.) do predškolských a školských zariadení
g.) do obchodných stredísk
h.) do stravovacích zariadení
ch.) vodenie psov bez náhubka a vôdzky sa zakazuje na všetkých verejných
priestranstvách , ako aj na celom území historického parku.
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7. Úhyn psa

Pri úhyne psa , je držiteľ povinný riadiť sa pokynmi veterinárnej správy. Nie je
povolené uhynutého psa zakopať na verejnom priestranstve , alebo umiestniť do
kontajnera na komunálny odpad. Je možné obrátiť sa priamo na VAS s.r.o. –
veterinárna asanačná služba Mojšova Lúčka č. t. : 041 / 565 41 12, kde dostane
držiteľ pokyny ako s uhynutým psom naložiť ( prípadne priamo pracovníkovi,
na číslo mobilu 0903 527 812 ).

§7
PRIESTUPKY A POKUTY
1. Priestupku sa dopustí, ten kto vedie psa ak :
a.) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
b.) nerešpektuje zákaz vstupu so psom , alebo zákaz voľného pohybu psa
c.) neodstráni nečistotu spôsobenú psom z verejného priestranstva

2. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak :
a.)
b.)
c.)
d.)

neprihlási psa do evidencie
umožní aby psa viedla nespôsobilá osoba
neohlási že pes napadol alebo zranil človeka
neoznámi stratu, zničenie alebo odcudzenie evidenčnej známky

3. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak :
a.) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľ psa osobe,
ktorú pes pohrýzol
b.) nezabráni tomu aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá

4. Pokuty
a.) Obec Lednické Rovne – za priestupok uvedený v § 7 , odst. 1 písmena a.), b.)
tohoto VZN uloží pokutu do výšky 500,-Sk
- za priestupok uvedený v § 7 odst. 1 písmena c.) odst. 2 písmena a.) až d.) a
-7v odst. 3 písmena a.) , b.) tohoto VZN uloží pokutu do výšky 5000,-Sk

b.) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní ( správny poriadok ).
c.) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa kedy sa o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo.
d.) Ak sa držiteľ alebo ten kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno
mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokút. Pri ukladaní výšky pokuty sa
prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
e.) Výnos z pokút je príjmom obce.
f.) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto VZN vykonávajú poslanci OZ ,
pracovníc obecného úradu a kontrolór obce.

§8
ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV
a.) Odchyt psov bez evidenčnej známky a bez dozoru v zmysle ustanovení
tohoto VZN ( túlaví psy ) , prevedie na pokyn OcÚ osoba oprávnená na
prevádzanie tejto činnosti.
b.) Odchytení psy budú odvezení a umiestnení v útulku pre psov alebo inom
zariadení určenom na tento účel.
c.) Držiteľ odchyteného psa bude o tomto upovedomený a bude povinný uhradiť
vynaložené náklady na odchyt , odvoz a umiestnenie takéhoto psa.
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§9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.) Toto VZN bolo schválené uznesením OZ Lednické Rovne
č. ................. dňa .........................
2.) Toto VZN nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od zverejnenia spôsobom
obvyklým.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN o podmienkach držania psov na území obce
Lednické Rovne.

Voľný pohyb psov
- v priestoroch pri rieke Váh / štrkopiesky /
- na poľných cestách a trávnatých plochách nedeklarovaných za park
– na poľnohospodársky obrábaných plochách po zbere úrody

