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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
obce Trstená na Ostrove
č. 1/2020

o podmienkach držania psa na území obce Trstená na Ostrove


Zverejnené pred schválením: .............................
Zvesené pred schvaľovaním: .............................
Schválené: ................... uznesením č. ................
Vyvesené po schválení: .....................................
Účinnosť nadobúda dňa: ....................................
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predpisov
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Obec Trstená na Ostrove podľa § 6 odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami § 3 ods. (6), § 4
ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Trstená na Ostrove č. 1/2020 o podmienkach držania psa na
území obce Trstená na Ostrove
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti
o vodení psa, vymedzenie miest, kde je zakázaný voľný pohyb psa a vstup so psom,
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, sumu úhrady za evidenčnú známku psa,
miesta v meste, vymedzuje miesta v meste, kde je zakázaný voľný pohyb psa a vstup so
psom.
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
zákonov. Podmienky držania služobných psov sa upravujú osobitnými zákonmi.

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia
a) nebezpečným psom je 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,
b) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. so špeciálny výcvikom,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez 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,
d) vôdzka – je také upevnenie psa k obojku alebo prsnému prístroju, ktorým ten, kto psa
vedie, ho bezpečne ovláda, alebo ktoré je spôsobilé psa spoľahlivo zabezpečiť na určenom
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mieste aj v prípade krátkodobého opustenia či ponechania bez kontroly a dozoru na
verejne prístupnom priestranstve; pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi
a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii,
i) verejným priestranstvom je každé miesto verejne prístupné, ktoré možno obvyklým
spôsobom užívať, pokiaľ jeho užívanie Obec neobmedzilo; sú to najmä verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve a užívaní Obce, miestne komunikácie (cesty, chodníky,
parkoviská, odstavné plochy, nadjazdy), verejne prístupná zeleň, pieskoviská, vodné toky,
autobusové nástupištia, cintoríny a iné.
§3
Evidencia psov
1. Evidenciu psov na území obce Trstená na Ostrove vedie Obecný úrad Trstená na
Ostrove.
2. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ 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.1
3. Obecný úrad Trstená na Ostrove vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie
evidenčnú známku psa (ďalej len "známka"). Známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť na Obecný
úrad Trstená na Ostrove do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky zistil. Obecný úrad Trstená na Ostrove je povinný držiteľovi psa za úhradu
vo výške 2,00 Eur, vydať náhradnú známku. Úhrada je splatná v deň vydania
náhradnej evidenčnej známky.
4. Do evidencie psov sa zapisuje aj skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi.
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má
byť pes evidovaný.
§4
Voľný pohyb psa a obmedzenia vstupu psov
(1) Obec určuje nasledovné miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný:
a) na verejných priestranstvách, v obytných častiach obce označených značkou Voľný
pohyb psa zakázaný.
b) na cintoríne
(2) Zakazuje sa vstup so psom:
a) na detské ihriská a pieskoviská, na verejné priestory vymedzené pre hry detí,
do predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
b) na verejné športové ihriská a plochy určené na tento účel,
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c) na trhové miesta (verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný
predaj),
(3) Nerešpektovanie zákazu vstupu so psom alebo zákazu voľného pohybu psa sa považuje za
priestupok podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.1)
§5
Vodenie psa
(1) Vlastník psa a držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby psa viedla na mieste verejnosti
prístupnom mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii. Vlastník psa a držiteľ psa je povinný
predchádzať a zabraňovať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na zdraví, majetku a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť, inak sa dopustí
priestupku podľa všeobecného predpisu o
priestupkoch.¹) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov o nutnej obrane
a krajnej núdzi.
(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) Psa možno vodiť na verejné priestranstvo, len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na
prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak,
aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
(4) Za psa na účely tohto nariadenia zodpovedá vlastník psa a ten držiteľ psa, ktorý
v rozhodnom čase psa vedie alebo v rozhodnom čase nad psom vykonáva dohľad.
Trestnoprávna a občianskoprávna zodpovednosť za psa sa spravuje osobitnými zákonmi.
(5) Držiteľ psa, ktorý psa vedie na mieste verejnosti prístupnom mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, je povinný mať pri sebe dostatočné množstvo vhodných
pomôcok alebo vrecúšok (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích
výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(6) Držiteľ psa, ktorý vedie psa, je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť výkaly,
ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(7) Držiteľ psa je povinný pri chove, držaní a vodení psa dodržiavať verejný poriadok a
pravidlá občianskeho spolunažívania, počínať si tak, aby nebolo poškodzované životné
prostredie a narušované medziľudské vzťahy, nad mieru primeranú pomerom neobťažovali
susedov hlukom a pachom.
(8) Chovatelia psov sú povinní riadiť sa ustanoveniami platných osobitných predpisov o
veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí a vytváraní zdravých životných
podmienok a plniť opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú príslušné orgány.
(9) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa, jeho
neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.
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§6
Kontrolné orgány a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poverení
zamestnanci obce a hlavný kontrolór obce.
(2) Priestupky za porušenie podmienok držania psov a ich prejednávanie upravujú osobitné
predpisy 1),, ktoré zároveň ustanovujú právomoc obce pri prejednávaní priestupkov.

§7
Prechodné a záverečné ustanovenie
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.2
§8
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom
vyvesenia na úradnej tabuli obce Trstená na Ostrove.

odo dňa jeho

V Trstenej na Ostrove , .................2020

Mgr. Bónová Zuzana
starostka obce

1

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Napr. zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov
2

