NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÁ ČIERNA

č. 2/2017
o niektorých podmienkach držania psov v obci Veľká Čierna

Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna (ďalej len „OZ“) v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“) na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky,
podľa § 4 ods. 3 písm. h/ a písm. n/, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v platnom znení na území obce1

Čl. I
Účel nariadenia
1. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky evidencie psov, vodenia psov, určenie miest, kde je
zákaz vstupu so psom a riešenie problematiky znečisťovania verejných priestranstiev psami v obci Veľká
Čierna.
2. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú držiteľom psa, psa vedú
alebo nad psom vykonávajú dohľad okrem služobných psov používaných podľa osobitných predpisov2.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných
predpisov 3.
Čl. II
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii.
2. Evidenciu a vydávanie evidenčných známok pre psov chovaných v obci Veľká Čierna, vedie a

zabezpečuje obecný úrad v obci Veľká Čierna.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä :
a) evidenčné číslo psa, ktoré je totožné s vydanou evidenčnou známkou,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
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d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava,
ak sa umiestnenie psa nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes je nebezpečný4
f) úhyn psa,
g) strata psa.
1. Pridelená evidenčná známka s evidenčným číslom, ktorou musí byť každý pes označený, je neprenosná
na iného psa4.
2. Zničenie alebo stratu pridelenej evidenčnej známky je držiteľ psa povinný do 14 kalendárnych dní
odvtedy, čo zničenie alebo stratu zistil, oznámiť na obecnom úrade vo Veľkej Čiernej.
3. Poplatok za vydanie novej evidenčnej známky sa stanovuje vo výške 3 €.

Čl. III
Podmienky pre pohyb a vodenie psov v obci
1. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, osoba, ktorá psa vedie alebo osoba, ktorá nad psom vykonáva
dohľad5.
2. Psa nemožno vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem zvláštneho psa6 na nevyhnutne
potrebný čas.
3. Psa v obci Veľká Čierna nemožno vodiť bez vôdzky.
4. Za nepoužitie náhubku pri vedení psa zodpovedá držiteľ psa, osoba ktorá vedie psa alebo osoba, ktorá
má nad psom dohľad. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vedenie nebezpečného psa7, ktorý na verejnom
priestranstve musí mať nasadený náhubok vždy8.
Čl. IV
Voľný pohyb psa
V celom intraviláne obce Veľká Čierna je voľný pohyb psa zakázaný.

Čl. V
Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom
1. Vstup so psom je v obci Veľká Čierna zakázaný :

a) do verejných budov, prevádzok obchodov a služieb, kde je voľný prístup občanov,
b) do školských a kultúrnych zariadení,
c) do športových zariadení; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré boli privedené na
športovisko za účelom športového výkonu,

§ 3 ods. 5 zák.č. 282/2002 Z.z. v platnom znení
§ 4 ods. 3 zák.č. 282/2002 Z.z. v platnom znení
6
§ 2 písm. a/ zák.č. 282/2002 Z.z. v platnom znení
7
§ 2 písm. b/ zák.č. 282/2002 Z.z. v platnom znení
8
§ 4 ods. 2 zák.č. 282/2002 Z.z. v platnom znení
4
5

2

d) na pietne miesta,
e) na iné miesta označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.
2. Zákaz vstupu na miesta uvedené v predchádzajúcom odseku sa nevzťahujú na zvláštneho psa, s ktorým
je možné na zakázaných miestach zotrvať po nevyhnutne potrebný čas.
Čl. VI
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom
Ak vedený pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je držiteľ psa, osoba ktorá psa vedie alebo má nad
psom dohľad povinná výkaly bezodkladne odstrániť a v prípade potreby uviesť miesto znečistenia do
pôvodného stavu.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Veľká Čierna č. ........... zo dňa...........
2. VZN číslo 2/2017 nadobúda účinnosť ............... po zákonom stanovenej lehote zverejnenia na úradnej
tabuli a webovej stránke obce.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. .......... o chove hospodárskych zvierat a niektorých podmienkach
držania psov v obci Veľká Čierna.

Ján Matejička
starosta obce
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