Obec Sačurov, Ulica osloboditeľov č. 385 , 09413

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
SAČUROV
č. 2/2018
o podmienkach držania psov na území obce Sačurov

Návrh VZN vyvesený dňa: 04.02.2018
Návrh VZN zvesený dňa: 20.02.2018
VZN schválený OZ dňa: 22.02.2018, uz. 279/2018, B/1
VZN vyhlásené na tabuli dňa: 23.02.2018
VZN nadobúda účinnosť dňa: 11.03.2018

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov, sa uznieslo na tomto:

Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 o podmienkach
držania psov na území obce Sačurov.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je podrobnejšie
upraviť podmienky držania psov v katastrálnom území obce Sačurov.
2. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov
na území obce Sačurov (ďalej len „obec“), evidenciu psov, určuje zásady vodenia psov,
odchytu psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev, vykonávanie dozoru nad
dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia a riešenie priestupkov.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov. 1)
4. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov. 2)
§2
Vymedzenie pojmov
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,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) so špeciálnym výcvikom,4a)
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.
3. 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)
4. Voľným pohybom psa sa rozumie 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.
5. Osobou povinnou prihlásiť psa do evidencie je každý držiteľ psa, ktorý psa drží na území
obce nepretržite viac ako 90 dní.
6. Verejným priestranstvom sú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie – sú verejne prístupné:
miestne komunikácie, mosty, parkoviská, parky, poľné cesty a pod.

§3
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov (ďalej
len „evidencia“).
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v odseku 1, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3. Evidenciu vedie Obecný úrad v Sačurove – úsek daní a poplatkov (ďalej len „OcÚ“).
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu psa (príloha č. 1).
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní odo zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť OcÚ, kde je alebo má byť pes
evidovaný.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka“), na ktorej je uvedené číslo psa, názov Obecný úrad Sačurov a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť OcÚ. Obecný úrad vydá držiteľovi
psa náhradnú známku za úhradu 3,50 EUR.
9. Daň za každého jedného psa je 4,00 EUR.
10. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť preukáže príslušným dokladom (napr.
preukazom ZŤP, protokolom o vykonaní príslušnej skúšky a pod.).
11. Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným, sa zaznamenávajú do evidencie. O tejto
skutočnosti musí byť vykonaný záznam (PZ SR, veterinárom, lekárom). Na základe tohto
záznamu je držiteľ psa povinný na vyzvanie vymeniť si evidenčnú známku za známku s
údajom o tom, či je pes nebezpečným psom s označením „N“.
§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 plne spôsobilá na právne úkony.
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 pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane 5) alebo v krajnej núdzi oznámiť na OcÚ.
5. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes
musí mať nasadený aj náhubok.
6. Pri vodení psa je osoba, ktorá psa na území obce vedie alebo nad ním vykonáva dohľad
dodržiavať tieto pravidlá:
a) je povinná na požiadanie zamestnanca Obecného úradu v Sačurove preukázať
totožnosť psa známkou,
b) nie je dovolené vyzývať psa k útoku na inú osobu alebo iné zviera,
c) v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi psami alebo k poraneniu tretej osoby, je
držiteľ psa povinný zranenej osobe predložiť doklad o povinnej vakcinácii a

zaistiť veterinárne vyšetrenie svojho psa,
d) pri vodení psa je ten, kto psa vodí, povinný správať sa tak, aby bol schopný
zabrániť psovi v útoku,
e) po celú dobu vodenia psa ten, kto psa vodí, ho musí mať pod dohľadom,
f) na miestach, kde je vodenie psa povolené len na vôdzke, je ten kto psa vedie,
povinný mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v prípade potreby odvrátil
hrozbu vzniku úrazu tretích osôb.
Vôdzka musí byť bezpečne pripevnená 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.
7. Vstup so psom (okrem psa so špeciálnym výcvikom,4a) ) je v obci zakázaný:
a) na detské ihrisko, do plôch verejnej zelene, do kostola, na cintorín pokiaľ
vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
b) do úradných budov, kultúrnych a sociálnych zariadení, stravovacích zariadení,
obchodov pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
c) bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa
pohybujú alebo zhlukujú ľudia,
d) do ostatných miest označených „Zákaz vstupu so psom“.
8. Voľný pohyb nebezpečných psov je zakázaný.
9. Zakazuje sa:
a) voľný pohyb psov bez vôdzky na pozemkoch vo vlastníctve, správe a užívaní
obce (intravilán),
b) opustenie psa na verejnom priestore bez uviazania (napr. pred obchodom),
c) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru aj uviazaného
a opatreného náhubkom,
d) podnecovať psa na agresivitu proti inej osobe alebo inému zvieraťu.
10. Zákaz voľného pohybu psov na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na
služobného psa počas služobného zákroku a psa so špeciálnym výcvikom.4a)
§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
§6
Starostlivosť o psov
1. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa platných
právnych predpisov (zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov).
2. V prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia alebo výskytu besnoty je prísne
zakázaný pohyb psov na území obce.
3. Každý držiteľ psa je povinný pravidelne 1x ročne nechať vakcinovať psa proti besnote.
Povinnej vakcinácii podliehajú všetky psy staršie ako 3 mesiace.
4. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať obci poplatok za psa podľa platného
znenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Sačurov o miestnej dani za psa na území obce
Sačurov.
§7
Odchyt psov

1. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený na to určenou organizáciou, ktorú zabezpečí
obec. O odchyte psov vedie Obecný úrad v Sačurove evidenciu, ktorá obsahuje dátum
odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne
iných charakteristických okolnostiach odchytu.
2. Majiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo.
3. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi
orgánmi alebo v medziach ich pokynov na základe príslušných platných právnych
predpisov.7)
§8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi na OcÚ, kde 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 nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.
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 a
adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zvieratá 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.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur
a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
4. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného
zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 6)
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní
orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
§9
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór,
b) poslanci obce
c) poverení zamestnanci obce.
§ 10

Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území obce Sačurov
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Sačurove dňa 22.02.2018 na svojom zasadnutí uznesením
č. 279/2018 , B/1.č.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Sačurov o podmienkach držania psov na území obce Sačurov schválené
dňa...........................
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území obce
Sačurov bolo vyhlásené dňa 23.02.2018 a zvesené 10.03.2018.11. 4. 2012.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 11.03.2018.15. 4. 2012.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú prílohy č. 1-3.

V Sačurove dňa 22 .02.201823. 3. 2012

Peter Barát
starosta obce

_____________________________________________________________________
Poznámky pod čiarou
1

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z.
o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
2
) Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3
) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4a
) § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
5
) § 24 a 25 Trestného zákona.
6
) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7
) § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

P r í l o h a č. 1
k VZN č.2/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce Sačurov

EVIDENČNÝ LIST CHOVATEĽA PSA
1. Meno a priezvisko: ........................................................................................................
* fyzickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa

* dátum narodenia

Názov firmy: ........................................................................................................
* právnickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa * IČO + DIČ

2. Adresa: ........................................................................................................
* trvalého pobytu fyzickej osoby – sídla právnickej osoby

3. Číslo telefónu držiteľa psa: .............................................................................................
4. Adresa, kde je pes chovaný: ............................................................................................
5. Dátum narodenia psa: .....................................................................................................
6. Dátum, od kedy je pes chovaný
alebo držaný: ......................................................................................................
7. Výška dane za psa**: ......................................................................................................
8. Popis psa:
Evidenčné číslo psa
Plemeno
Vek
Pohlavie
Výška v cm
Farba
Tetovacie čipové číslo
9. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka: ..........................................................
10. Vycvičenosť psa: základná dobrá skúšková z výkonu
11. Účel držania psa: služobný zvláštny domáci
12. Pes nie je predmetom dane:
z dôvodu evidencie z: veterinárnej správy útulku zvierat výcviku pre nevidiacich
13. Evidenčná známka vydaná dňa: ....................................................................................
14. Náhradná známka vydaná dňa: ....................................................................................
15. Odhlásenie psa dňa: ....................................... z dôvodu: * strata psa / úhyn psa.

V Sačurove dňa .............................. ........

________________________________
* nehodiace sa preškrtnúť
** podľa platného VZN Obce Sačurov č. 1/2018 o miestnych daniach a poplatkoch

...........................................
podpis vlastníka/držiteľa psa

P r í l o h a č. 2
k VZN č.2/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce Sačurove

EVIDENČNÁ KARTA
V PRÍPADE STRATY ZNÁMKY PSA
Meno a priezvisko majiteľa psa: ....................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................................
Rasa psa: ...........................................................................................................................................
Číslo predchádzajúcej
stratenej známky: ............................................................................................................................
Dátum straty známky: ....................................................................................................................
Dôvod žiadania o vydanie
novej známky (strata známky,
poškodená známka, a pod.) .............................................................................................................
Číslo novej známky: .........................................................................................................................
Potvrdzujem prevzatie novej známky: ........................................................
podpis daňovníka
V Sačurove dňa ...........................................

.................................
podpis daňovníka

P r í l o h a č. 3
k VZN č. 2/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce Sačurov

EVIDENČNÁ KARTA
V PRÍPADE ODHLÁSENIA PSA Z EVIDENCIE
Meno a priezvisko majiteľa psa: ............................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................
Rasa psa: ............................................................................................
Číslo známky: ............................................................................................
Dátum odhlásenia psa: .....................................................................
Dôvod odhlásenia psa: ......................................................................................
(úhyn, eutanázia, strata, darovanie, predaj)
Pes darovaný, predaný komu:
.......................................................................................................................................................
(meno a priezvisko a adresa nového majiteľa psa)
V Sačurove dňa ..............................

......................................
podpis daňovníka

