Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2013
obce Malý Cetín
o podmienkach držania psov v katastrálnom území obce podľa zákona
č. 282/2002 a zákona č. 115/1995 Zb. o ochrane zvierat
Čl. 1
1. Toto VZN obce Malý Cetín ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov ako
služobný, poľovný, policajný psy a psy pre osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP).
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a
iných osobitných predpisov.
Čl. 2
1. 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.
2. 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.
Čl. 3
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:








Evidenčné číslo psa
Tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
Meno 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 pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
Uhynutie psa
Strata psa

4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes
evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známe sa
uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenia alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť

obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 5,- eur (za ďalšieho psa
6,- eur) vydať náhradnú známku.
Čl. 4
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyziky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu,
aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval 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. Na verejnom priestranstve musí mať 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 a adresu trvalého pobytu
osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol
aj meno a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5. Pes, ktorý je mimo miesta chovného priestoru alebo zariadenia na chov, musí mať
evidenčnú známku na krku alebo obojku.
6. Pes, ktorý na verejnom priestranstve nebude opatrený podľa čl. 4 ods. 2 a 4 tohto VZN
môže byť na náklady chovateľa utratený.
Čl. 5
Miesto voľného pohybu psov
1. Miestom voľného pohybu psov je extravilán obce po chotárnej ceste.
2. Je zakázané psa púšťať voľne sa pohybovať v chotári, vodnej ploche a po súkromných
vinohradoch.
3. Je zakázané psa vodiť do priestorov verejných zariadení, obchodu, pohostinstva, školy a
podobne alebo ich nechávať bez dozoru 10 m od týchto zariadení.
Čl. 6
Povinnosti pri chove psa
Každá právnická alebo fyzická osoba , ktorá psa trvalo alebo prechodne chová alebo
drží, je povinná zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho
fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Chovateľ
musí urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku.
Čl. 7
Usmrtenie psa
1. Usmrtenie psa môže vykonať len veterinárny lekár okrem naliehavých prípadov na
ukončenie utrpenia zvieraťa, ak pomoc veterinárneho lekára nemožno rýchlo zabezpečiť.
Usmrtenie sa musí vykonať s minimálnym utrpením zvieraťa.
2. Usmrtený pes musí byť mimo intravilánu obce zakopaný do jamy v rozmeroch 1 x 1 x 1 m.
Jamu je potrebné obsypať 3 cm hrubou vrstvou chlórového vápna, až po tomto úkone uložiť
do nej pozostatky psa.

Čl. 8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) Neprihlási psa do evidencie
b) Umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2
c) Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) Neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) Neohlási svoje meno a adresu trvalého pobytu a meno a adresu trvalého pobytu držiteľa
psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) Nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c) Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) Evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) Nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
3. Za priestupok podľa



Ods. 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 17,- eur.
Ods. 1 a 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 166,- eur.

4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odstavci 3.
Čl. 9
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Malom Cetíne dňa 14. 12. 2012 a nadobúda účinnosť 1. 1. 2013.
Vyvesené: 17. 12. 2012
Zvesené: 31. 12. 2012

Leonidas Charizopulos
starosta obce

