NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
Č.1/2012
ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Tvrdomestice
Obecné zastupiteľstvo v obci Tvrdomestice na základe § 6 ods. 1/ zákona č.369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej
len VZN/:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky držania psov na území obce Tvrdomestice.
§2
Predmet úpravy
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie, a vodenia
psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
§3
Vymedzenie pojmov
1. zvláštnym psom je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných 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.
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 mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe
výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§4
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Obce Tvrdomestice podlieha
evidencii psov /ďalej len „evidencia“/. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do eviden-

cie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
2. Evidenciu vedie Obec Tvrdomestice s údajmi v zmysle § 3 ods.3 zákona č.282/02 Z.z.
3. Každú zmenu údajov je držiteľ psa povinný oznámiť do 30 dní od ich vzniku Obci
Tvrdomestice.
4. Obec Tvrdomestice vydá držiteľovi psa pri zapísaní do evidencie evidenčnú známku.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Jej
odcudzenie, zničenie alebo stratu je držiteľ psa povinný nahlásiť do 14 dní odo dňa
zistenia.
5. Za náhradnú známku uhradí držiteľ psa sumu 3,50 € Obci Tvrdomestice.
§5
Základné pravidlá o vodení psa
1. Vodiť psa mimo chovný priestor môže iba osoba fyzicky a psychicky spôsobilá a
schopná ho ovládať v každej situácii.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovný priestor môže len osoba, ktorá je plne
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 dozor.
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, oznámi obci, kde je
pes evidovaný.
5. Držiteľ psa ja zodpovedný za škodu spôsobenú psom a túto je povinný uhradiť poškodenému.
6. Pri poranení človeka psom je majiteľ povinný dať psa do 24 hodín vyšetriť veterinárnym
lekárom. Pri poranení zvieraťa treba postupovať podľa pokynov veterinárneho lekára.
7. Osoba, ktorá psa vedie, alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná preukázať totožnosť
psa známkou starostovi obce, poslancovi OZ alebo poverenému zamestnancovi obce.
§6
Miesta zákazov
1. Voľný pohyb psa je zakázaný:
a/ v priestoroch, kde ich chov alebo držanie je zakázané viditeľným označením,
b/ na detské ihriská a pieskoviská,
c/športové ihriská, štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská,
d/ cintoríny.
2. Na verejných priestranstvách možno psa vodiť len na vodítku. Psa nemožno uviazať ani
ponechať voľne samého bez uviazania na verejnom priestranstve.
3. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol svojvoľne a bez vodiacej osoby
dostať na verejné priestranstvo, alebo cudzí pozemok.
4.
Držiteľ psa ho nesmie nikdy opustiť s úmyslom zbaviť sa ho.
5.
Držiteľ psa musí zabezpečiť, aby pes vedený mimo chovný priestor, alebo zariadenie na
chov nebol používaný na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa držaného na základe
osobitných predpisov, pri výkone služobných povinností.

§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1.
V záujme zachovania a udržiavania čistoty a hygieny verejných priestranstiev, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého spolunažívania je držiteľ psa, alebo ten kto psa
vedie mimo chovný priestor alebo zariadenie na chov povinný:
a/ zabezpečiť nosenie evidenčnej známky na obojku psa,
b/ držať psa v čistote,
c/ dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, verejné zariadenia a verejnú zeleň,
d/ ihneď odstrániť psom spôsobenú nečistotu,
e/ dôsledne dodržiavať základné pravidlá hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti občanov,
f/ urobiť opatrenia na zabránenie úteku psa a jeho voľného pohybu na verejnom priestranstve,
zamedziť bezdôvodnému rušeniu nočného pokoja.
2. Za škody na verejných priestranstvách, zariadeniach a verejnej zeleni spôsobené psom
zodpovedá vždy držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
Tieto je povinný bezodkladne odstrániť, napraviť, alebo primerane uhradiť.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí OZ v Tvrdomesticiach dňa: ..........................
2. VZN č.1/2012 nadobúda účinnosť 01.01.2013.
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Jozef Beňo
starosta obce

