Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 1/2013 o podmienkach
držania psov na území obce Jablonica
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach držania psov
na území obce Jablonica.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len ,, nariadenie “) je podrobnejšie
upraviť podmienky držania a vodenia psov v katastrálnom území obce Jablonica.
2. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov
na území obce Jablonica ( ďalej len obce ), evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov,
odchytu psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev, vykonávanie dozoru nad
dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia a riešenie priestupkov.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
4. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Služobným psom je pes používaný podľa osobitných zákonov, napr. v policajnom zbore
zbore väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii,
poľnej stráži, rybárskej stráži, colnej službe, atď.
2. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku. 1)
3. 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 2)
4. Voľným pohybom psa sa rozumie 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 3) .
5. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné
užívanie – sú verejne prístupné ako: miestne komunikácie, chodníky, námestie, mosty,
parkoviská, parky, verejné záhrady, poľné cesty, a pod.

§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov ( ďalej len ,, evidencia “). 4)
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného
dňa lehoty uvedenej v odseku 1.
3. Evidenciu vedie Obec Jablonica – referát daní a poplatkov Obecného úradu (ďalej len
OcÚ ).
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu psa ( príloha č.1).
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť OcÚ.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa ( ďalej len
známka), na ktorej je uvedené číslo psa, názov obce Jablonica a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť OcÚ. OcÚ vydá držiteľovi psa za
úhradu náhradnú známku.
9. Cena za náhradnú známku sa stanovuje na sumu 3,50 EUR.
10. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť preukáže príslušným dokladom ( napr.
protokolom o vykonaní príslušnej skúšky a pod. )
11.Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným, sa zaznamenávajú do evidencie na
základe dokladu vydaného napr. PZ SR, veterinárom, lekárom. Na základe tohto záznamu
je držiteľ psa povinný na vyzvanie vymeniť si evidenčnú známku za známku ,,
nebezpečný pes “.
§4
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.5)
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.6)
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba , ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.7)
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú
pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. 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 obci, kde
je pes evidovaný. 8)
5. Vodenie psa na verejnom priestranstve je možné iba na vôdzke. Každý nebezpečný
pes musí mať nasadený aj náhubok.

6. Pri vodení psa osoba, ktorá psa na území obce vedie alebo nad ním vykonáva dohľad,
musí dodržiavať tieto pravidlá:
a) je povinná preukázať totožnosť psa známkou a mať pri sebe pomôcky na odstránenie
výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,
b) nevyzývať psa k útoku na inú osobu alebo iné zviera,
c) pri vodení psa je ten, kto psa vodí, povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť
psovi v útoku,
d) po celú dobu vodenia psa ten, kto psa vodí, ho musí mať pod dohľadom,
e) na miestach, kde je vodenie psa povolené len na vôdzke, ten kto psa vedie, má ho
viesť tak, aby v prípade potreby odvrátil hrozbu vzniku úrazu tretích osôb. Vôdzka
musí byť bezpečne pripevnená 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.

§5
Zákaz na vstup so psom
1. Vstup so psom ( okrem psa vodiaceho alebo služobného ) je v obci zakázaný na detské
ihriská a pieskoviská, do parku, na športové areály, na cintoríny a pietne miesta.
2. Miesta vymedzené podľa bodu č. 1 tohto článku musia byť viditeľne označené
umiestnením vhodného piktogramu alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník.

§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
V záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa
povinný:
a) dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá a mať pri sebe pomôcky na
odstránenie výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,
b) ak pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť. 9)

§7
Starostlivosť o psov
Chov a držanie psa sa riadi ustanoveniami § 22 Z. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 3, 4 vyhlášky č. 123/2008 Z. z. o ochrane
spoločenských zvierat a karanténnych staniciach.

§ 8
Odchyt psov
Obec zabezpečuje odchyt túlavých psov v súlade s ustanovením § 22 ods. 8 Z. č. 39/2007 Z.
z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

§ 9
Priestupky
1. Priestupky budú riešené v súlade s ust. § 7 Z. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov.
2. Priestupky podľa Z. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov prejednáva obec, v blokovom konaní orgán Policajného zboru.

§ 10
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór
b) poverení zamestnanci obce.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Jablonica, schválené dňa 2.12.2002 č. 55/2002.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 1/2013 o podmienkach držania psov na
území obce Jablonica schválilo Obecné zastupiteľstvo v Jablonici na svojom zasadnutí dňa
11.03.2013 uznesením č. 52/2013
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
4. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli od 13.03.2013 do 28.03.2013.

Alena Hazuchová
starostka obce
1)

§ 2 písm. a) Z. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
§ 2 písm. b) Z. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
3)
§ 2 písm. c) Z. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
4)
§ 3 ods. 1, veta prvá Z. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov
5)
§ 4 ods. 1 Z. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
6)
§ 4 ods. 2, veta prvá Z. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov
7)
§ 4 ods. 3 Z. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
8)
§ 4 ods. 4 Z. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
9)
§ 6 ods. 1 Z. č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
2)

OBEC JABLONICA
Evidenčný list psa
1. Meno a priezvisko, rodné číslo:
(držiteľa psa)
Názov firmy, IČO:
2. Adresa
(trvalého pobytu fyzickej osoby – sídlo právnickej osoby)
3.
4.
5.
6.

Číslo telefónu držiteľa psa:
Adresa, kde je pes chovaný:
Dátum, odkedy je chovaný:
Výška poplatku:
(podľa VZN obce Jablonica o miestnej dani za psa na území obce Jablonica)

7. Držiteľ ZŤP – ZŤP/S, dôchodca:
8. Popis psa
Evidenčné číslo psa Plemeno Vek

Pohlavie

Výška v cm

Farba Čipové číslo

9. Vycvičenosť psa:

základná

dobrá

skúšková z výkonu

10. Účel držania psa:

služobný

zvláštny

domáci

11. Evidenčná známka vydaná dňa

V Jablonici, dňa:
Podpis držiteľa psa:
12. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka:

13. Strata psa:
14. Úhyn psa:
15. Náhradná známka vydaná dňa:

