Obec Veľké Uherce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2013
o niektorých podmienkach držania psov

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na Obecnom zastupiteľstve obce Veľké
Uherce dňa 27.6.2013.
Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 Zák. č. 369/1990 Z .z. zverejnený na úradnej tabuli v obci od
12.6.2013 do 27.6.2013.
Toto nariadenie bolo podľa § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. vyvesené na úradnej tabuli od
28.6.2013 do 12.7.2013.
Účinnosť nadobudne dňom 12.7.2013

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Uherciach na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. g) a n) cit. Zákona
a v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov ( ďalej len zákon o držaní psov) uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len
VZN):
Článok 1
Predmet a pôsobnosť VZN
1. Zákon č. 282/2002 ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
2. VZN sa v zmysle zákona č. 282/2002 nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov. (1) Nie sú ním dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Trestného zákona a osobitných predpisov. (2)
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Vymedzenie pojmov upravuje § 2 zákona o držaní psov.
2. Na účely tohto VZN:
2.1. zvláštnym psom je pes
a. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,(3)
b. používaný horskou službou,
c. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, (4)
d. poľovný,
e. ovčiarsky,
f. vodiaci,
g. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku
2.2. 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,(5)
2.3. 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
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
Článok 3
Evidencia psov
1.Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona o držaní
psov .
2.Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 2 €.
Článok 4
Vodenie psa
1. Vodenie psa je definované v § 4 zákona o držaní psov.
Článok 5
Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov
1.Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov definuje § 5 zákona o držaní psov. Tieto miesta
musia byť viditeľne označené.
2. Určenie miest, kde je zakázaný voľný pohyb psov:
a. cintorín

b. trhovisko
3. Určenie miest pre zakázaný vstup so psom
a. futbalové ihrisko a ihrisko s umelou trávou pri ZŠ
b. detské ihriská a pieskoviská pri MŠ, za obecným úradom
c. budova obecného úradu
d . budova ZŠ a MŠ
e . zdravotné stredisko a lekáreň
f. kultúrny dom
5.Obmedzenie pohybu psa podľa článku 5 sa nevzťahuje na služobného psa počas služobného
zákroku a vodiaceho psa.
Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1.Znečisťovanaie verejných priestranstiev upravuje § 6 zákona o držaní psov.
Článok 7
Priestupky a sankcie
1.Priestupky upravuje § 7 ods. 5 zákona č. 282/2002 Z.z. zákona o držaní psov.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je v zmysle zákona (6) priestupkom, ktoré prejednáva obec.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
2.Toto VZN ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Uherce č. 3/2012 o niektorých
podmienkach držania psov spolu s prílohou č. 1.
3.Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Uherce.
Vo Veľkých Uherciach, dňa 12.6.2013

Ing. Milan TOMA
starosta obce
Vyvesené : 28.6.2013

Zvesené: 12.7.2013
______________________
(1)Napríklad zákon Národnej rady SR č. 171/1993Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže č. 124/1992 Zb . o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 57/1998 Z.z. o Železničnej polícii
v z.n.p., zákon SNR jč. 564/1991 o obecnej polícii v z.n. p., zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zákon NRSR č. 255/1994 v .z. n. p. o poľnej stráži.
(2)Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p.
(3) Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v z .n. p.
(4) Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.
(5) § 24 a 25 Trestného zákona
(6) Napríklad zákon č. 282/2002 z.z. zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zákon SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v z. n. p.

