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NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PLEVNÍK-DRIENOVÉ
č. 2/2020
o niektorých podmienkach držania psov na území
obce Plevník-Drienové

-

návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od: 10.6.2020 do : 25.6.2020
návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 10.6.2020
VZN schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. ... zo dňa ...
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce od:
VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.8.2020
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Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Plevník-Drienové v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3
zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce PlevníkDrienové č.2/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce PlevníkDrienové (ďalej len „VZN“).
2. Účelom tohto VZN je zabezpečiť úpravu niektorých podmienok držania psov na celom
území obce Plevník-Drienové.
3. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania psov na území
obce Plevník-Drienové:
a) úprava podmienok vodenia psov mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov,
b) vymedzenie miest, kde je zakázaný voľný pohyb psa,
c) vymedzenie miest, kde je zakázaný vstup so psom,
d) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
4. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) voľným pohybom psa 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,
b) 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,
c) verejným priestranstvom ulica, námestie, park, športový areál a iný
priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na
vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.

Čl. II.
Podmienky vodenia psov
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. Na miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa, možno psa vodiť len na vôdzke, ktorá je
pevne pripevnená na obojku alebo na prsnom postroji psa. Pevnosť a dĺžka vôdzky
musia byť primerané psovi a okolnostiam tak, aby bolo možné psa v každej situácii
ovládať.
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3. Držiteľ psa je povinný na požiadanie kontrolného orgánu preukázať totožnosť psa
evidenčnou známkou.
Čl. III.
Zákaz voľného pohybu psa
1. Voľný pohyb psa sa na území obce Plevník-Drienové zakazuje na nasledovných
verejných priestranstvách:
a)
b)
c)
d)

chodníky a cestné komunikácie vrátane parkovísk,
centrum obce (pred ObÚ), parky,
športový a oddychový areál, detské ihriská
verejná zeleň na území obce slúžiaca na všeobecné užívanie.

2. Verejné priestranstvá, na ktorých je zakázaný voľný pohyb psa, musia byť viditeľne
označné značkou s textom „Zákaz voľného pohybu psov“ alebo vhodným
piktogramom, z ktorého je zrejmé, že vyjadruje zákaz voľného pohybu psov.

Čl. IV.
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom sa na území obce Plevník-Drienové zakazuje do nasledovných verejne
prístupných miest a objektov:
a)
b)
c)
d)
e)

verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská,
areál základnej školy a materskej školy,
cintorín, pamätníky a pietne miesta,
budova obecného úradu, kultúrneho domu,
objekty školských, kultúrnych a športových zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Plevník-Drienové.

2. Miesta a objekty, do ktorých je zakázaný vstup so psom, musia byť viditeľne označné
značkou s textom „Zákaz vstupu so psom “ alebo vhodným piktogramom, z ktorého je
zrejmé, že vyjadruje zákaz vstupu so psov.
3. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na psa so špeciálnym výcvikom a na psa
používaného pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany.

Čl. V.
Suma úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa
1. Držiteľ psa je povinný odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky psa
oznámiť Obci Plevník-Drienové – na obecný úrad do 14 dní od zistenia tejto
skutočnosti.
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2. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa Obec PlevníkDrienové vydá držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku, a to za úhradu vo výške
1,50 €.

Čl. VI.
Znečisťovanie verejných priestranstiev psami
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť. Za týmto účelom je osoba, ktorá psa vedie povinná mať pri
sebe vhodnú pomôcku na odstránenie výkalov.
2. Výkaly možno uložiť iba do zberných nádob zmesového komunálneho odpadu alebo
do určených kontajnerov označených na tento účel. Umiestnenie vhodných
kontajnerov na zhromažďovanie výkalov zabezpečí Obec Plevník-Drienové.

Čl. VII.
Sankcie
1. Porušenie povinností týkajúcich sa podmienok držania psov v zmysle zákona č.
282/2004 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov môže byť v zmysle tohto zákona kvalifikované ako priestupok.
2. 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 § 4
ods. 1 a 2 zákona č. 282/2004 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov
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.
3. Priestupku sa dopustí tiež 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 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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4. Priestupky v zmysle tohto článku prejednáva Obec Plevník-Drienové. Za priestupok
podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za
priestupok podľa odseku 3 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci Obce PlevníkDrienové.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Plevníku-Drienovom
č. ............. zo dňa ............
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2004 zo dňa 02. 11. 2004.
4. Toto VZN je prístupné na Obecnom úrade v Plevníku-Drienovom a zverejnené na
webovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.8.2020

Miroslav Kremeň
starosta obce
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