Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2008 o niektorých
podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. h) a n)
citovaného zákona a v súlade s § 3, 4, 5, 6 a 8 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov /ďalej len zákon o držaní psov/ sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení /ďalej len VZN/:
Čl. 1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.
Čl. 2
Predmet úpravy
1/ Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov,
vymedzenia voľného pohybu a zákazu vstupu psa alebo vykonávanie dozoru nad
dodržiavaním VZN a sankcie za jeho porušovanie.
2/ VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov
/viď § 1 ods. 2 zákona o držaní psov/.
Čl. 3
Evidencia psov
1/ Prihlasovanie psov, evidencia sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona o držaní psov.
2/ Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii v obci
Šarovce, pokiaľ sa v obci v danom roku prevažne nachádza. Držiteľ psa je povinný
prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty v predchádzajúcej vete.
3/ Do evidencie sa zapisuje meno, priezvisko a bydlisko vlastníka, držiteľa psa, dátum odkedy
sa pes drží, plemeno, vek, pohlavie, farba, výška psa, zvláštne rozpoznávacie znamenie.
4/ Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže túto skutočnosť príslušným dokladom
/napr. doklad o vykonaní skúšky a pod./.
5/ Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti, na obecný úrad.
6/ V prípade, že majiteľ /držiteľ psa/ neprihlási psa do evidencie dopúšťa sa priestupku podľa
§ 7 ods. 1 písm. a/ zák. č. 282/2002 Z.z., zákona o držaní psov, za ktorý možno
uložiť pokutu do výšky 5.000,-Sk.
Čl. 4
Podrobnosti o vodení psa
1/ Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov § 4.
2/ Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní
psov takto:

-

vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej 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
- voľný pohyb psa na území obce je zakázaný, za tým účelom sú majitelia a držitelia
psov povinní držať psov vo vlastných priestoroch /dvor, záhrada .../
- držiteľ je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zabránil voľnému pohybu psov na
verejných priestranstvách
3/ Zakazuje sa
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve, aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom.
Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
Vymedzenie miest so zákazom vstupu so psom:
- v obci je zakázané vstupovať so psom do zdravotníckych zariadení, do obecných
cintorínov, škôl, materskej školy, sociálnych zariadení, obecného úradu, predajných
zariadení
Čl. 6
Sankcie
Porušenie povinností upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s čl. 7 zákona
č.282/2002 Z.z., o držaní psov a podľa všeobecne platných predpisov /napr. zákon č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje starostka obce.
2/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obecná polícia.
3/ Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie, držania a chovu psov, musia byť
v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a ďalšími platnými predpismi o
ochrane zvierat, o veterinárnej starostlivosti a o zdraví ľudí.
4/ VZN nadobúda účinnosť po uplynutí 15.dňa zverejnenia na úradnej tabuli.

JUDr. Trníková Judita
starostka obce

Schválené obecným zastupiteľstvom: 22.5.2008
Vyvesené na úradnej tabuli obce: 23.5.2008

Obec Šarovce
________________________________________________
EVIDENČNÝ LIST PSA
Údaje o držiteľovi psa:
Meno a priezvisko držiteľa psa: .............................................................................................
Adresa trvalého pobytu držiteľa psa: .....................................................................................
Rodné číslo držiteľa psa: ........................................................................................................
Adresa, kde je pes držaný /ak nie je totožné s miestom pobytu držiteľa psa / .......................
.................................................................................................................................................
Údaje o psovi:
Plemeno: .................................................................................................................................
Pohlavie: ..................................................... Farba:................................................................
Výška v cm: ...............................Vek psa /dátum narodenia /:...............................................
Údaje o tetovaní alebo čipovaní /ak ho pes má/: ....................................................................
Zvláštne rozpoznávacie znamenie: ........................................................................................
Účel držania psa:
-

*domáci

*zvláštny

*služobný

u zvláštneho /poľovný, vodiaci.../ alebo služobného psa preukázať túto skutočnosť
príslušným dokladom /protokol o vykonaní skúšky ..../

Úradné záznamy:
Prihlásený do evidencie: .......................................................................................................
Ročná daň za psa ..................................................................................................................
Záznam pri pohryzení človeka: .............................................................................................
...............................................................................................................................................
Dátum odhlásenia psa: ....................................................

*strata psa / úhyn psa

Záznam o zmenách údajov: ..................................................................................................
V Šarovciach, dňa ................................
Podpis držiteľa psa ................................................
*nehodiace preškrtnúť

Vážení občania,

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach na základe zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov schválilo dňa 22.5.2008 Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2008 o niektorých podmienkach držania psov.
Toto VZN upravuje podmienky evidencie a vodenia psov, vymedzenia voľného pohybu
a zákazu vstupu psa, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním VZN a sankcie za jeho
porušovanie.
V zmysle tohto zákona a VZN každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní podlieha
evidencii a držiteľ psa je povinný psa prihlásiť do evidencie, ako aj nahlásiť každú
zmenu skutočností.
V prípade, že majiteľ /držiteľ/ neprihlási psa do evidencie dopúšťa sa priestupku v zmysle
§ 7 ods. 1 písm. a/ zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 5.000,-Sk.
Pre upresnenie evidencie je potrebné, aby každý držiteľ psa vyplnil za každého psa
Evidenčný list psa a tento odovzdal na Obecný úrad Šarovce v termíne do 30.6.2008.
Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na úradnej tabuli Obce Šarovce.

JUDr. Trníková Judita
starostka obce, v.r.

