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OBEC TURCIANSKE KĽACANY

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2012
o držaní psov

Návrh VZN vyvesený dňa:15.03.2012
zvesený dňa: 02.04.2012
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 25.04.2012, uznesením č. 2/2012
Schválené VZN vyvesené dňa: 26.04.2012
zvesené dňa : 11.05.2012

Obec Turčianske KI'ačany v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) a § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákonom č. 28212002 Z.z.
a zákonom č. 39/2007 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v z.n.p. vydáva

Všeobecne záväzného nariadenie č. 1/2012
o držaní psov
§l
Predmet a pôsobnost' zákona
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje niektoré
podmienky držania psov.
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov a vodiacich psov.
(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného
zákona.
§2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto VZN sa rozumie:
(1) nebezpečným psom - každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný.
(2) služobným psom - pes, používaný podľa osobitných predpisov

1).

(3) vodiacim psom - špeciálne cvičený pes pre nevidiaceho alebo čiastočne zrakovo
postihnutého človeka.
(4) voľným pohybom psa - pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov.
(5) držiteľom psa - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa,
alebo ktorá má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným.

§3
Evidencia psov
(1) Evidenciu psov vedie obec.

(2) Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní po nadobudnutí psa bez ohľadu na vek
psa prihlásiť ho do evidencie psov na obecný úrad.
(3) Do evidencie psov sa zapisuje najmä:
a) meno a evidenčné číslo psa,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
c) dátum nadobudnutia psa,
d) dátum a dôvod odhlásenia psa z evidencie psov.
(4) Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie psov, je držiteľ
psa povinný oznámiť obci do 30 dní, kde je alebo má byť pes evidovaný.
(5)

Obec vydá držiteľovi
psa zapísaného do evidencie psov evidenčnú známku psa
(ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je
pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa a skutočnosť, že pes
je v obci evidovaný.

(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky zistil. Obec držiteľovi psa vydá náhradnú známku v sume 1,50 €
(7) Obec okrem písomnej evidencie psov vedie
Zaevidovanie psa do tohto registra je dobrovoľné.

i fotografický

register

psov.

§4
Vodenie psa
(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať
pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo
ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na
a životom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

môže len osoba,
v každej situácii,
iným spôsobom
majetku, prírode

(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
byť nebezpečný pes na vôdzke a mať vždy nasadený náhubok.
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
(4) Voľný pohyb psa na verejnom priestranstve je zakázaný.
(5) Psa možno vodiť na verejné priestranstvo len na vôdzke uviazanej na obojku alebo
na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky ajej dlžka musia byt' primerané psovi
a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
(6) Zákaz vodenia psov ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o verejnom
poriadku v obci.

•

§S

Povinnosti držiteľa psa
(1) V prípade pohryznutia osoby psom je ten, kto psa vedie povinný oznámiť svoje
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu obci a osobe, ktorú pes pohrýzol.
V prípade, že nie je držiteľom psa musí rovnaké údaje oznámiť aj o držiteľovi psa.
(2) Na žiadosť ošetrujúceho lekára pohryzenej osoby je držiteľ psa povinný dať psa
vyšetriť veterinárnemu lekárovi.
(3) Držiteľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú držaným psom aje povinný
nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov.
(4) Držiteľ psaje povinný dať zaočkovať svojho psa proti chorobám určeným Štátnou
veterinámou a potravinovou správou.
(5) Držiteľ psaje povinný riadene platiť daň za psa, ktorú určuje Všeobecne záväzné
nariadenie o dani za psa.
(6) Držiteľ psaje povinný zabezpečiť priestor, v ktorom je pes umiestnený tak, aby
tento pes nemohol svojvoľne tento priestor opustiť a následne ohroziť človeka, či
iné zviera.
(7) Držiteľ psaje povinný zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie
(hluk, špina, napadnutie a pod.).
(8) Držiteľ psa nesmie psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v obci, alebo do voľnej
prírody.
§6

Odchyt psa
(1) Výskyt voľne pohybujúceho sa psa a stratu psaje potrebné bezodkladne nahlásiť na
obecnom úrade Č.t. 043/4281 489, mobil: 0905 776225.
(2) Pri výskyte voľne sa pohybujúceho psa bez dozoru na území obce, obec
v maximálnej možnej miere a vlastnými prostriedkami zabráni pokračovaniu
voľného pohybu psa na verejnom priestranstve .
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(3) Obec sa dostupnými prostriedkami s využitím fotografického registra pokúsi zistiť
identitu a iné potrebné údaje o držiteľovi nájdeného psa.
(4) Obec nájdeného psa zaradí do jednej z možností:
a) držiteľ psa je známy a pes ojedinele unikol z miesta držania,
b) držiteľ psa je známy a pes sa pravidelne túla po obci,
c) držiteľ psaje neznámy - preverovaním sa nepodarilo zistiť jeho držiteľa,
d) jedno, alebo viacej nájdených šteniat, pravdepodobne vyhodených a opustených,
niekedy aj spolu s ich matkou.

§7
Postup riešení nájdeného psa
a) držitel' psa je známy a pes ojedinele unikol z miesta držania
V tomto prípade ak sa pes správa pokojne, neobťažuje osoby a nenapáda iné
zvieratá, zástupca obce kontaktuje držiteľa psa osobne alebo telefonicky, prípadne
obecným rozhlasom a vyzve ho na zjednanie nápravy.
Pri prevzatí psa držiteľom psa z pohotovostného koterca upozorní starosta obce
držiteľa psa o priestupku a udelí pokutu a podpíše s držiteľom PROTOKOL
O VRÁTENÍ PSA (príloha č. 1).
b) držitel' psa je známy a pes sa pravidelne tú la po obci
Platí rovnaký postup ako v bode a). Ak sa náprava nedosiahne, obec požiada
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o úradné zhabanie psa v zmysle § 14
odst. 2 písm. b). zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.
Pred podaním podnetu na zhabanie psa môže obec zaslať držiteľovi psa list s
poslednou výstrahou na odstránenie chovateľských nedostatkov. Držiteľovi psa
môže navrhnúť aj dobrovoľnú eutanáziu svojho problémového psa u veterinárneho
lekára (strieľanie a iné formy usmrtenia sú zakázané).
c) držitel' psa je neznámy- preverovaním sa nepodarilo zistiť jeho držitel'a
Ide pravdepodobne o vyhodeného psa. Ak sa pes správa kontaktne je potrebné ho
prichýliť do pohotovostného koterca. Bude mu podané krmivo a nepretržite aj pitná
voda. Obec o náleze psa informuje regionálne občianske združenie CENTRUM
NÁJDENÝCH ZVIERAT (d'alej len OZ CNZ) v Martine (tel. 0903 512 030).
O ďalšom postupe rozhodne konzultácia s OZ CNZ.
d) jedno, alebo viacej nájdených šteniat, pravdepodobne vyhodených a opustených,
spolu s ich matkou.
Je reálny predpoklad, že držiteľ sučky nie je občanom obce. V tomto prípade obec
kontaktuje OZ CNZ, s ktorým sa dohodnú na ďalšom postupe.
Vo všetkých prípadoch ak pes prejavuje známky agresivity voči osobám, možno
požiadať o spoluprácu Policajný zbor SR, v naliehavom prípade aj miestnych
poľovníkov - ak situácia splňa znaky krajnej núdze alebo nutnej obrany.

§8

Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí držitel'
a) neprihlási psa do evidencie,
b) nesplní podmienky uvedené
c) nerešpektuje zákaz vstupu
zákaz voľného pohybu psa

psa, ak:
v § 4 a § 5 tohto VZN,
so psom podľa VZN o verejnom poriadku alebo
podľa tohto VZN.

(2) Za priestupok obec uloží pokutu:
a) podľa odseku l písm. a) a b) vo výške od 15 € do 165 €
b) podľa odseku l písm. c) vo výške od 15 € do 165 €

(3) Obec môže uložiť pokutu rozhodnutím do jedného roka odo dňa keď sa o porušení
povinnosti dozvedela.
(4) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
(5) výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

§9

Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN obce sú oprávnení vykonávať orgány
obce a pracovníci obecného úradu.
(2) Ostatné vzťahy neupravené
a zákonom č. 39/2007.

týmto VZN obce sa riadia zákonom

č. 282/2002

(3) Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných
predpisov.
(4) Obecné zastupiteľstvo v Turčianskych Kľačanoch sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení o držaní psov v obci uznieslo uznesením č.2 /2012 dňa
25.04.2012.

§ 10
Účinnost'
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 11.05.2012

l)

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 väzenslej ajustičnej stráže, zákon Č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, 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. 238/2001 Z. z. Colný zákonv znení zákona Č. 553/2001 Z. z., zákon
Národnej rady Slovenskej republiky Č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.

