Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 6 ods. 1
cit. zákona a zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Zemplínske Jastrabie t o t o

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2015
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce
Zemplínske Jastrabie
(ďalej VZN)
Č A S Ť I.
Všeobecné ustanovenie
1. VZN upravuje podmienky vedenia evidencie a vodenie psov, a tiež súvisiace podrobnosti o
znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov a nie sú ním
dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy.
Č A S Ť II.
Čl. 1
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto VZN sa pod uvedenými pojmami rozumie nasledovné:
1. Zvláštny pes – je pes,
a.) používaný bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b.) používaný horskou službou
c.) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
obrany
d.) poľovne upotrebiteľný
e.) ovčiarsky
f.) vodiaci
2. Nebezpečný pes – 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.
3. Držiteľ psa – fyzická alebo právnická osoba ( ďalej len FO alebo PO ), ktorá je vlastníkom psa
alebo ho má v dočasnej držbe a je zodpovedná za manipuláciu s ním.
4. Túlavý pes – pes nachádzajúci sa mimo domova, opatery a dohľadu držiteľa, bez označenia
evidenčnou známkou, tetovacím číslom alebo čipom mikropočítačovej registrácie.
5. Voľný pohyb psa – je jeho pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Čl. 2
Povinnosti Obce Zemplínske Jastrabie
1. Obec Zemplínske Jastrabie môže v mimoriadnej situácii zriadiť protinákazovú komisiu na
zabezpečenie plnenia nariadených opatrení na zdolávanie nákaz zvierat, zoonóz a iných
hromadných ochorení zvierat.
2. Obec Zemplínske Jastrabie je povinná zabezpečiť zneškodnenie uhynutých tiel psov, nájdených
na verejných priestranstvách v katastri obce, pokiaľ nie je známy ich držiteľ.
3. Obec Zemplínske Jastrabie je povinná na vlastné náklady zabezpečiť odchyt zabehnutých,
túlavých a opustených psov.
4. Na území obce Zemplínske Jastrabie túto činnosť vykonáva fyzická alebo právnická osoba na
základe zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat. Doba pobytu v karanténnej stanici pre
psov, odchytených na území obce je 28 dní na náklady Obce Zemplínske Jastrabie.
Čl. 3
Povinnosti držiteľov psov
1. Základné povinnosti držiteľov psov upravujú nasledovné predpisy:
a.) vyhláška MP SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach ochrany spoločenských zvierat a
požiadavkách na karanténne stanice a útulky zvierat.
b.) Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
c.) Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade (ďalej len OcÚ)
v Zemplínskom Jastrabí do 30 dní od dňa jeho nadobudnutia. Takto zaevidovaného psa je povinný
označiť evidenčnou známkou, ktorou preukazuje jeho totožnosť spolu so známkou od
veterinárneho lekára, ktorá viditeľne preukazuje vakcináciu proti besnote v príslušnom roku.
3. Držiteľ psa je povinný rešpektovať obcou vymedzené miesta zákazu vstupu so psom a miesta so
zákazom voľného pohybu psov.
4. Držiteľ je plne zodpovedný a povinný uhradiť škodu spôsobenú zabehnutím psa a zabezpečiť psa
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho úteku alebo zabehnutiu a nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb,
a k narušeniu verejného poriadku.
5. Pes bez dozoru voľne pohybujúci sa na verejnom priestranstve bude považovaný za zabehnutého.
6. Uhynutého psa (odpad živočíšneho pôvodu) je držiteľ povinný zneškodniť na vlastné náklady
zákonným spôsobom.
7. Ak sa počas doby karantenizácie odchyteného psa zistí jeho držiteľ, je povinný uhradiť Obci
Zemplínske Jastrabie náklady spojené s odchytom a karantenizáciou psa.
Čl. 4
Evidencia psov
1. Evidenciu psov na území obce Zemplínske Jastrabie vedie príslušné oddelenie daní a poplatkov
na Obecnom úrade.
2. Každý držiteľ psa je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti VZN zabezpečiť
a uhradiť prostredníctvom pracovníka určeného na registráciu psov starších ako 90 dní,
registračnú známku psa.
3. Do evidencie sa zapisuje:
a.) evidenčné číslo psa
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b.) tetovacie číslo alebo údaje o čipovaní psa (ak ho pes má)
c.) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d.) 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
e.) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane a krajnej núdzi, takýto pes bude vybavený známkou s nápisom
Nebezpečný.
f.) úhyn psa.
g.) strata psa.
Ak dôjde k zmene skutočností a údajov, ktoré sú predmetom evidencie, držiteľ psa je povinný ich
nahlásiť na OcÚ do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala.
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, ktorá obsahuje
evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaje o tom, či je pes nebezpečným
psom. Známkou držiteľ preukazuje totožnosť psa.
Pri strate alebo odcudzení evidenčnej známky OcÚ vydá držiteľovi psa náhradnú známku.
Ročný poplatok za jedného psa je stanovený podľa platného VZN obce o miestnych daniach a
poplatkoch.
Čl. 5
Vodenie psov

1. Základné pravidlá vodenia psov určuje § 4 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov.
2. Na území obce Zemplínske Jastrabie je zakázané zanechanie psa bez dozoru plnoletej osoby na
verejnom priestranstve.
3. V obci Zemplínske Jastrabie je zakázané vodiť psov do nasledujúcich priestorov:
a) na detské, športové a školské ihriská
b) do areálov školských a predškolských zariadení
c) do kostolov a ich areálov
d) na cintoríny
e) do kultúrno-spoločenských objektov
f) a na všetky ostatné miesta, označené zákazom vstupu psov.
Čl. 6
Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo alebo spoločné priestory bytového domu výkalmi, je ten kto psa
vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť a zneškodniť.
ČASŤ III.
Čl. I.
Odchyt psov
1. Odchyt psov na území obce Zemplínske Jastrabie vykonáva pracovník na to odborne spôsobilý a
určený v súčinnosti s príslušným veterinárnym lekárom.
2. Pes voľne pohybujúci sa na verejnom priestranstve bez fyzickej osoby, ktorá je spôsobila na
vodenie psa, bude odchytený a umiestnený do karantenizačnej klietky po dobu 28 dní kde bude
vyšetrený veterinárnym lekárom na nákazlivé choroby bezprostredne po odchyte psa.

3. Na odchyt psa sa použije predpísaná narkotizačná látka, alebo sa použije len štandardný odchyt.
4. Držiteľ psa je ďalej povinný v plnej výške uhradiť náklady súvisiace s odchytom a umiestnením psa
do karantenizácie.
5. Držiteľovi psa sa účtujú:
- náklady súvisiace s odchytom
- náklady na potravu psa
- náklady na narkotizačnú látku a protilátku
- náklady súvisiace s veterinárnymi úkonmi podľa potreby.
Čl. II.
Priestupky
Priestupkom sa podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov,
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a.) neprihlási psa do evidencie,
b.) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
c.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d.) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu identifikačnej známky.
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.) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho , aby bol pes 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:
a.) odseku 2 písmena. d) a e) obec uloží pokutu 17 €,
b.) odseku 1 a odseku 2 písmena. a) až c) obec uloží pokutu 170 €
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. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce .
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu
do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
Porušenie ustanovenia tohto VZN sa rieši ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Čl. III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti držiteľov psov, vyplývajúce im z iných právnych noriem.
2. Ostatné, v tomto VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov musia byť v súlade s
osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, zákonom o veterinárnej starostlivosti NR SR č. 39/2007 Z. z. v
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znení neskorších zmien a vyhláškou o podrobnostiach pri ochrane spoločenských zvierat a
požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá č. 123/2008 Z. z.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: poverení pracovníci Obce Zemplínske
Jastrabie
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.01.2015, 15 dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva Obce Zemplínske Jastrabie.
Toto VZN č. 5/2015 bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 21.01.2015 uznesením č. ..................
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 06.02.2015, 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.

V Zemplínskom Jastrabí, dňa 05.01.2015

Miroslav Maďar
starosta obce

Podpísané starostom obce dňa ...................................

Zverejnený návrh VZN: 05.01.2015
Vyvesené po schválení: ......................
Zvesené po schválení: ........................

