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VSEOBECNE ZA VAZNE NARIADENIE
OBCE PITELOV Á
Číslo 1/2019
o podmienkach držania psov na území obce Pitelová

Obecné zastupiteľstvo v Pitelovej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN") .

§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto VZN je podrobnejšia úprava podmienok držania psov v katastrálnom
území obce Pitelová.
2. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je
držiteľom psa alebo fyzickú osobu, ktorá psa vedie, okrem výnimiek ustanovených
osobitným predpisom.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov).
4. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov'.
§2
Vymedzené pojmy

l. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) Držiteľom psa je osoba, ktorá má psa vo svojom vlastníctve, prípadne ho trvalo alebo
prechodne chová,
b) Zvláštnym psom je pes:
používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
používaný horskou službou,
používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
poľovný,
ovčiarsky,
vodiaci ,
používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
2. 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.
3. 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
mimochovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.

§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní podlieha
evidencii
2. Evidenciu a vydávanie evidenčných známok pre psov nachádzajúcich sa prevažnú časť
roka sa území obce Pitelová zabezpečuje obec Pitelová.
3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie, ktorú vedie obec v lehote do 30 dní
oduplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v ods. 1. tohto článku.
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4. Do evidencie sa zapisujú najmä:
evidenčné číslo psa, ktoré je totožné s vydanou evidenčnou známkou,
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa
psa,
skutočnosť, že pes je nebezpečný podľa § 2ods. 2.
úhyn psa,
strata psa.
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.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku, ktorou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa.
7. Pridelená evidenčná známka s evidenčným číslom je neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť na obecnom
úrade v Pitelovej v lehote 14 dní odvtedy, čo tieto skutočnosti zistil.
9. Poplatok za vydanie novej evidenčnej známky sa stanovuje vo výške 3.- €.

§4
Vodenie 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.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe,
ktorú pes 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.
5. Držiteľ psa je povinný
umožniť osobe, ktorú pes pohrýzol, nahliadnuť do
dokladu o očkovaní psa.
6. Psa na území obce Pitelová nemožno vodiť bez vôdzky, okrem zvláštneho psa na
nevyhnutne potrebný čas
7. Voľný pohyb psa je zakázaný mimo oploteného pozemku alebo inak zabezpečeného
pozemku proti svojvoľnému úniku psa, ktorý je vo vlastníctve, prípadne v užívaní
držiteľa psa.

§5

Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom
1. Vstup so psom je zakázaný:
a) do verejných budov, prevádzok obchodov a služieb, kde je voľný prístup občanov,
b) do budovy obecného úradu, kostola, domu smútku,
c) do školských a kultúrnych zariadení,
d) do športových zariadení, toto ustanovenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré boli
privedené na športovisko za účelom športového výkonu,
e) do areálu cintorína, a pietnych miest,
f) verejných parkov
g) na iné miesta označené tabuľkou "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.
§6

Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je držiteľ psa, osoba ktorá psa vedie, ale má
nad psom dohľad povinná tieto výkaly bezprostredne po znečistení odstrániť a v prípade
potreby uviesť miesto znečistenia do pôvodného stavu.
§7
Kontrola
1.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu,
obecný poslanci, ako aj príslušníci komisie pre verejný poriadok.
§8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nesplňa podmienky ustanovené v § 4 odst.1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko aadresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

§9

Ukladanie pokút
1. Za priestupok podľa
a) § 8 odseku 2 písm. d) až f) obec uloží pokutu do 65 E,
b) § 8 odseku 1 a § 8 odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165 €.
2. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
4. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnychpredpisov.
2. Toto VZN obce Pitelová o podmienkach držania psov na území obce Pitelová schválilo
obecné zastupiteľstvo uznesením Č. 31/2019 na svojom zasadaní dňa 14.08.2019
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Pitelová Č. 1/2017 zo dňa
23.6.2017 o niektorých podmienkach držania psov v obci Pitelová.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
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