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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PLÁŠŤOVCE
č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Plášťovce
Obec Plášťovce v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení zmien a doplnkov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce
Plášťovce (ďalej len „nariadenie) o niektorých podmienkach držania psov na území obce Plášťovce.
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť niektoré podmienky držania psov na území obce
Plášťovce.
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa.
3. Nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Držiteľ psa je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má psa vo vlastníctve alebo držbe.
2. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromným bezpečnostnými službami1;
b) používaný horskou službou;
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
obrany2;
d) poľovný, poľovne upotrebiteľný (s preukazom od Slovenského poľovníckeho zväzu),
ovčiarsky;
e) vodiaci;
f) 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 krajnej núdzi.
4. Voľným pohybom psa je 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 na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§3
Podmienky chovu psov
1. Držiteľ psa je povinný:
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a) zabezpečiť umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a
hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám,
poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu,
umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a
neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania;
b) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy
medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad mieru primeranú pomerom obťažovaní
susedia hlukom, pachom a pevnými a tekutými odpadmi;
c) pri pohryzení, prípadne poranení človeka bezodkladne zabezpečiť veterinárne vyšetrenie
psa. Potvrdenie o vyšetrení odovzdať poškodenému, v prípade vyžiadania poverenému
zamestnancovi Obecného úradu v Plášťovciach.
d) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov;
e) odstrániť zraneného, resp. uhynutého psa z verejného priestranstva;
f) s uhynutým psom naložiť v zmysle zákona o odpadoch, respektíve odovzdať zviera do
kafilerického zariadenia.
2. V záujme ochrany psov a obyvateľov obce Plášťovce zakazuje sa:
a) chovať a udržiavať psa v prostredí, ktoré nezaručuje jeho dobrý zdravotný stav,
fyziologické a etologické potreby a dostatočnú voľnosť pohybu s ohľadom na plemeno
psa a stupeň jeho vývoja;
b) opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho;
c) uviazať psa ani ponechať bez uviazania na verejnom priestranstve (napr. pred
obchodom);
d) usmrtiť psa bez primeraného dôvodu3.
§4
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky 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 prvom odstavci v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočností oznámiť na Obecný úrad v Plášťovciach.
4. Po zaevidovaní psa bude držiteľovi psa vydaná evidenčná známka psa. Evidenčnou známkou
držiteľ preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
5. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní odvtedy,
čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Za úhradu 3,50 € bude držiteľovi psa
vydaná náhradná známka. Nevrátenie evidenčnej známky psa pri jeho odhlásení z evidencie
sa považuje za jej stratu a držiteľ psa je povinný uhradiť poplatok vo výške 3,50 € v
hotovosti.
§5
Vodenie psa
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1) Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže len osoba fyzicky a
psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho 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) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
3) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných
orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
4) 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 každý
nebezpečný pes nasadený náhubok.
5) Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len
na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej
dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
6) 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. V lehote do 5 dní
oznámiť na Obecný úrad v Plášťovciach skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi;
7) Voľný pohyb psa je povolený:
a) v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené
jeho úniku;
b) na voľných plochách extravilánu obce, pričom na poľnohospodársky obrábaných
plochách len po zbere úrody;
8) Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) na všetkých verejných priestranstvách na území obce(okrem vodiaceho psa a služobného
psa počas zákroku);
b) bez prítomnosti jeho držiteľa, respektíve ním poverenej osoby, ktorá psa vedie;
c) v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia;
d) vo vozidlách verejnej dopravy;
e) v spoločných priestoroch bytových domov;
f) na miestach viditeľne označené grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz vodenia psov“.
9) Vstup so psom je zakázaný:
a) do objektov štátnej správy, samosprávy, školských, zdravotníckych, športových a
kultúrnych zariadení;
b) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk;
c) do cintorínov, do domu smútku;
d) na miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.

§6
Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
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1. Odchyt túlavých a zabehnutých psov vykonáva vo verejnom záujme na zabezpečenie ochrany
fyzických osôb pred ohrozením ich života a zdravia odborne spôsobilá osoba.
2. Pri nájdení psa môže nálezca túto skutočnosť oznámiť na Obecný úrad v Plášťovciach.
Nájdený pes bude následne umiestnený v karanténnej stanici.
§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných
priestranstiev, spoločných priestorov bytových domov, verejnej zelene, dopravných
prostriedkov, spevnených plôch a pod.
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a tieto umiestniť do zberných nádob na komunálny domový odpad.
§8
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Obecného úradu v
Plášťovciach.
§9
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je 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 § 5 ods. 1 a 4,
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 vedie psa, 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 zviera 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.
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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. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
5. Výnos pokút je príjmom rozpočtu Obce Plášťovce okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Plášťovciach č.
6/23/2017, dňa 15.5.2017. Účinnosť nadobudne dňom 1.6.2017.
2. Dňom účinnosti tohoto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie obce Plášťovce č. 1/2004
schválené ObZ Plášťovce uznesením č. 10/2004 zo dňa 5.3.2004.

Ing. Anikó Szkladányi Helység
starostka obce
Pozn.
1) Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosť
2) Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
3) § 22 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

