VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. l/2004
Obecné zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom na základe § 4 odst. 3 písm.f/g/ a m/ zákona
NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím
§ 6 odst.l cit. zákona a zákona NR SR č. 282/2002 Z.Z. ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území obce Plevník-Drienové
§ l.
Všeobecné ustanovenia
l. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť chov psov, zabezpečiť čistotu a bezpečnosť na území
obce Plevník-Drienové a priľahlej časti Plevník-Dolina.
2. Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného
užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov a tiež zlepšenie hygieny v obytných
priestoroch a na verejných priestranstvách.
3. Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj chovaných psov.
4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov / § l. písm.2 zák.č. 282/2002/
§ 2.
Základné ustanovenia
l. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Plevník-Dreienové.
2. Na území obce možno chovať a držať psov len ak sa budú dodržiavať platné
zdravotné a veterinárne predpisy a len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v tomto
všeobecne záväznom nariadení.
3. Za chov a držanie psov sa považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.
4. Zvláštnym psom je pes:
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného predpisu
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
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5. 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.
6. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvlášneho psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
§ 3.
Evidencia psov
l. Každý pes držaný na území obce Plevník-Drienové nepretržite viac ako 90 dní
podlieha evidencií psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní, ak sa nachádza
v obci dlhšie ako 90 dní na Obecnom úrade v Plevníku-Drienovom.
2. Evidencia psov sa vedie na Obecnom úrade v Plevníku-Drienovom.
3. Do evidencie sa zapisuje:
a/ evidenčné číslo psa
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
c/ meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa
d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce Plevník-Drienové 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 alebo krajnej núdzi
f/ úhyn psa
g/ 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 na Obecnom úrade v
Plevníku-Drienovom.
5. Obecný úrad v Plevníku-Drienovom držiteľovi psa zapísaného do evidencie
vydá za úplatu evidenčnú známku / ďalej len známka./ Na známke je uvedené evidenčné
číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný oznámiť do 14 dní na Obecnom úrade v Plevníku-Drienovom. Za vydanie
novej známky sa stanovuje poplatok Sk 100,-
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7. Majiteľ psa platí obci každoročne daň za psa. Výška dane je stanovená vo VZN
o miestnych daniach a poplatkoch.
§4
Vodenie psa
l. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, 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. 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
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 túto skutočnosť oznámiť na Obecný úrad v Plevníku-Drienovom,
ak pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, alebo ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
5. Voľný pohyb psa je zakázaný do verejných budov a priestrantiev v katastri obce.
6. Na verejné priestranstvá / autobusové zastávky, ulice s obchodmi a službami, parky/,
dopravných prostriedkov a spoločných priestoroch obytného domu / napr. chodba, výťah,
suterén, ../ je p o v o l e n é vodiť psov len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
a/ pes musí mať nasadený ochranný košík a musí byť na vodítku
b/ do dopravného prostriedku môže jedna osoba nastúpiť maximálne s dvoma psami
za dodržaní podmienky, že neohrozuje cestujúcich.
§5
Povinnosti držiteľov psov.
l. V záujme zachovania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a
a dobrého občianskeho spolunažívania je držiteľ psa povinný:
a/ držať psa v čistote
b/ dbať, aby pes neznečisťoval okolie / obchodné výklady, potravinové stánky,
verejné zariadenia,../ a nepoškodzoval kvetinové záhony, trávniky a prípadné nečistoty
odstrániť
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besnote a iným chorobám, na vererinárnu prehliadku pri ochorení
d/ chovať psa v takých podmienkach, aby netrpelo a nedochádzalo k rôznym
poraneniam a deformáciám časti tela alebo s tým spojeným úhynom
e/ výcvik psa robiť len v priestoroch a na miestach na to určených
f/ mimo súkromného pozemku a majetku mať psa vždy pod priamym dohľadom
g/ držiteľ psa je povinný zamedziť bezdôvodnému rušeniu nočného kľudu
/ brechotom, zavíjaním / v dobe od 22.00 - 5.00 hod.
h/ ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
výkaly bezprostredne odstrániť
§ 6.
Priestupky
l. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neprihlási psa do evidencie,
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.l 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, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b/ nezabráni 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 alebo
ktorého pes sa voľne pohybuje v intraviláne obce, bez vedenia zodp.osoby
3. Za priestupok podľa
a/ § 6 ods.2, písm.d/ a e/ obec uloží pokutu do 500,-Sk
b/ § 6 ods.l a ods.2, písm.a až c/ obec uloží pokutu do 5 000,-Sk.
4. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
5. Ak sa držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, dopustí priestupku opakovanie, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
Na tomto nariadení sa uznieslo Obecného zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom
uznesením č. 6/2004 - B/2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.11.2004
V Plevníku-Drienovom, dňa 2.11.2004
Ing. Jozef Š t e n s
starosta obce

