.Všeobecné záväzné nariadenia obce Ražňany
číslo 3/2010
o podmienkach chovu psov

Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany na svojom zasadnutí dňa 18.3.2010
podľa § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona číslo 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach chovu psov na území obce.

Článok 1

Všeobecné ustanovenia.
Toto všeobecné záväzné nariadenie v záujme zabezpečenia bezpečnosti a zdravia obyvateľov
obce, upravuje niektoré vzťahy k chovu a držaniu psov. Nevzťahuje sa na služobných psov
chovaných podľa osobitných predpisov napr. zák. č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore, zák č.
4/2001Z. z. o zbore väzenskej a justičnej stráže, zák. č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži a pod.
Článok 2

Z á k l a d n é p o j m y.
Na účely tohto nariadenia sa stanovujú tieto základné pojmy:
Držiteľ.
Je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá zviera chová a vlastní a to trvalo, alebo prechodne
(ďalej len chovateľ).
Osoba, ktorá psa vedie.
Je osoba ktorá práve zviera vedie, resp. ovláda, alebo osoba manipulujúca s ním, alebo u ktorej
sa prechodne nachádza.
Vodenie psa.
Je vlastný pohyb psa na vôdzke osobou, ktorá ho vedie, alebo nad ním vykonáva dohľad.
Voľný pohyb psa.
Je vlastný pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov. Za voľný
pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo
zariadenia na chov, ak je to pri výcviku a je ovládaný osobou ktorá ho vedie.
Zvláštny pes je pes:
- používaný policajnými a bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
- používaný počas výcviku, alebo súťaže konanej podľa národného, alebo medzinárodného
skúšobného poriadku,
- používaný horskou službou a pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
- používaný pre nevidomých a inak telesne postihnutých.
- poľovný a ovčiarsky pes
Nebezpečný pes.
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Je pes, ktorý už pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi. ( § 13 a § 14 trestného
zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona NR SR č. 248/1994 Z. z. )
Chovné zariadenie – chovný priestor.
Umožňuje zvieraťu vykonávať biologické a etologické potreby, spĺňa zoohygienické
a hygienické požiadavky, umožňuje jeho dennú kontrolu a zabraňuje jeho úteku.
Túlavé zviera.
Je voľne pohybujúce sa zviera, trvale nachádzajúce sa mimo chovného zariadenia, bez opatery
a dohľadu chovateľa ( napr. pes bez evidenčnej známky).
Opustené zviera.
Je zviera opustené chovateľom s úmyslom sa ho zbaviť( pes bez evidenčnej známky).
Útulok pre zvieratá.
Je zariadenie poskytujúce dočasnú opateru a starostlivosť o túlavé a opustené zvieratá.
Karanténa
Je dočasným opatrením pre zvieratá v zariadení na vylúčenie podozrenia z nákazy.
Verejné priestranstvo.
Sú pozemky a plochy vo vlastnícstve a správe obce s voľným prístupom pre verejnosť.
Článok 3

Držanie a chov psov
vobci Ražňany
1/ Psi starší ako šesť mesiacov sa označujú trvalo čipom, tetovaním, alebo mimo chovného
priestoru farebnou evidenčnou známkou na obojku. Evidenčné číslo na známke určuje kto je
chovateľom, a kde je pes evidovaný na účely miestnej dane.
2/ Chov a držanie psov je zakázané:
a/ v školských zariadeniach pre deti a mládež,
b/ v prevádzkach verejného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami,
/ okrem strážnych psov, za podmienok stanovených orgánom povereným konať vo veciach
veterinárných a hygienických/
Článok 4

Povinnosti
chovateľa, držiteľa psa
1/ Mimo chovné zariadenie – chovný priestor môže psa vodiť iba s vôdzkou osoba
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať. Vôdzku na ktorej psa vedie, možno
uviazať iba na obojok, alebo prsný postroj. Nesmie sa uviazať na trňový a elektronický
obojok. Na sťahovací obojok možno vôdzku uviazať iba služobnému psovi, iba počas
zákroku.
2/ Osoba ktorá psa vedie je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo ohrozoval
človeka a zvieratá a zabrániť vzniku škôd ktoré by pes mohol spôsobiť.
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3/ Nebezpečný pes nosí na obojku označenie „Nebezpečný pes “ a na verejnom priestranstve
musí mať vždy nasadený košík.
4/ Bezprostredne po prípadnom znečistení verejného priestranstva, odstrániť výkaly zvierat.
5/ Oznámiť svoje meno priezvisko a adresu osobe, ktorú pes pohrýzol, alebo poranil, ďalej meno
priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa, ak držiteľ psa nie je jeho majiteľom. Súčasne
túto skutočnosť oznámiť na evidencii psov Obecnému úradu a dať ho vyšetriť
veterinárnemu lekárovi.
6/ Rešpektovať zákaz vstupu na označené miesta a dodržiavať zákaz voľného pohybu psa
na verejných priestranstvách.
7/ Písomne oznámiť obci vznik daňovej povinnosti a platiť daň podľa platného VZN obce.
Článok 5

Evidencia psov
1/ Každý pes starší ako pol roka podlieha evidencii psov v miestne príslušnej obci kde je
chovaný a to do 30. januára príslušného roka, alebo do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
2/ Evidenciu vedie Obecný úrad Ražňany.
3/ Do evidencie sa zapisuje:
- evidenčné číslo psa, tetovacie číslo psa, číslo čipu, ak je pes takto označený, druh psa,
- počet + plemeno (čistokrvné resp. kríženec) + výška poplatku,
- meno a priezvisko chovateľa (držiteľa) psa a adresa jeho trvalého pobytu,
- umiestnenie chovného priestoru v ktorom sa pes na území mesta nachádza, ak nie je zhodné
s adresou bydliska chovateľa,
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý, alebo provokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo krajnej núdzi,
- úhyn (doklad od kadáveru), strata psa, alebo zrušenie chovu a držania psa,
4/ Každú zmenu údajov je chovateľ povinný oznámiť oddeleniu evidencie psov do 30 dní.
5/ Držiteľ psa pri zápise do evidencie obdrží evidenčnú známku s číslom a nápisom „Obec
Ražňany“. V prípade ak pes už pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný a ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo krajnej núdzi aj povinné označenie
Nebezpečný pes.
6/ Evidenčnou známkou sa preukazuje totožnosť psa a je neprenosná na iného psa.
7/ Odcudzenie, zničenie, stratu známky je potrebné nahlásiť do 14 dní od zistenia na Obecnom
úrade Ražňany a ten vydá náhradnú evidenčnú známku za úhradu 3, 00 €.
8/ Pri úhyne, strate psa, alebo zrušení chovu a držania psa je držiteľ povinný evidenčnú
známku vrátiť obci.
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Článok 6

Obmedzenia pohybu
a voľný pohyb psov
1/ Obec týmto všeobecne záväzným nariadením vymedzuje miesta, kde je
a/ voľný pohyb psa zakázaný
voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v intraviláne obce
b/ vstup so psom zakázaný
vstup so psom je zakázaný do všetkých priestorov, kde je zakázaný ich chov
a držanie, tiež na detské ihriská, pieskoviská, športové ihriská, na cintoríny, do kostolov,
do školských a predškolských zariadení a do budov a priestorov ozančených symbolom
zákazu vstupu so psom.
2/ Jedna fyzicky a psychicky spôsobilá osoba môže viesť najviac dovch psov, ak hmotnosť
jedného z nich nepresiahne 50 kg.
Článok 7

C h o v a d r ž a n i e o s t a t n ý ch

zvierat

Podmienky chovu a držania ostatných zvierat, ich ochranu stanoví :
1/ Vyhláška č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a usmrcovaní jatočných zvierat.
2/ Zákon č.231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat.
3/ Zákon č. 237/2002 Z. z.o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín v znení neskorších predpisov.
4/ Zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
5/ Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kontrola dodržiavania právnych predpisov uvedených v článku 7 vrátane ukladanie sankcií je
v pôsobnosti príslušných orgánov štátnej správy.
Článok 8

Priestupky
1/ Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom, za ktorý možno
uložiť pokutu v priestupkovom konaní podľa osobitného predpisu (zákon č. 372/1990 Zb.
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov)
2/ Starosta obce je oprávnený uložiť za porušenie tohto nariadenia právnickej, alebo
fyzickej osobe oprávnenej vykonávať podnikateľskú činnosť pokutu až do výšky 6.638,- €
3/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neprihlási psa do evidencie
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nepĺňa podmienky ustanovené v č. 4 ods. 1 a ods. 2
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajenej núdzi
d/ neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
4/ Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a sdresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c/ neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
5/ Za priestupok podľa
a/ ods.3 písm e) a ods.4 písm d) a e) obec uôoží pokutu do 16,- €
b/ ods.3 a ods. 4 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165,- €
6/ Ak sa držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť
pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 5.
7/ Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
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Článok 12

Záverečné

ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením OcZ číslo 16/2010 dňa 18.3.2010
a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach obce.

Ing. Dušan Eliaš
starosta obce

Vyvesené na úradnú tabuľu mesta dňa: 19.3.2010
Zvesené dňa: 6.4.2010

