Všeobecne záväzné nariadenie obce Žaškov č. 1/2011,
ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky a podrobnosti
o chove, držaní a vodení psov v obci Žaškov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky chovu a držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“):
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje bližšie podmienky vodenia psov na území obce Žaškov.
2. Na území obce Žaškov možno držať psov pri dodržaní podmienok stanovené týmto
nariadením. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Trestného zákona a osobitných predpisov. 1)
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na držiteľov služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov. 2)
§2
Vymedzenie pojmov
1. Chovateľ psa - fyzická alebo právnická osoba (majiteľ alebo držiteľ), ktorá z akých
koľvek dôvodov chová psa.
2. Majiteľ psa - fyzická alebo právnická osoba , ktorá je vlastníkom psa.
3. Držiteľ psa - zodpovedná osoba manipulujúca so psom alebo osoba, u ktorej sa pes
nachádza prechodne a nie je jeho majiteľom.
4. Chov - je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince, ktoré sú
v dobrom zdravotnom stave,
- je skupina zvierat alebo jednotlivé zvieratá chované v určitom zariadení a mieste
u chovateľa.
5. Chovné zariadenie - zariadenie alebo zemepisne vyznačená oblasť určená na chov
spoločenských zvierat s možnosťou ich rozmnožovania.
6. Koterec - priestor ohradený stenou, tyčami, pletivom alebo inak ohradený.
7. 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 v krajnej núdzi.5)
8. Zvláštny pes - je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného
zakona.3)
- používaný horskou službou,
- používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany.4)
- poľovnícky,
- ovčiarsky,
- vodiaci,
- používaný počas výcviku alebo súťaže podľa medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku.
9. Túlavý pes - pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po
priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy
v čase jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.

10. Voľný pohyb psa - pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštného psa bez vodítka, vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,
ktorá ho vedie.
11. Karanténa – dočasné obmedzenie pohybu psa podozrivého z infekčnej nákazy, dočastná
izolácia v chovnom priestore.
12. Týranie psa - každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného
dôvodu, ktorým sa
a) spôsobí trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia resp. porušenie neobnoviteľných častí
organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, kupírovania časti chvosta psov
v súlade s uznávanými plemennými znakmi do veku 14 dní,
b) spôsobí trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
c) prekračujú biologické schopnosti alebo spôsobuje neprimeranú bolesť, poranenie alebo
utrpenie,
d) obmedzuje výživa a napájanie, čo poškodzuje zdravotný stav,
e) spôsobí psovi utrpenie alebo bolesť tým, že nevyliečiteľne chorý, slabý alebo vyčerpaný,
pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako
na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
f) spôsobí bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada.
13. Utrpenie psa - stav psa , ktorý prevyšuje jeho schopnosti, zapríčiňuje mu neobvyklú
fyzickú či psychickú záťaž, ktorú pes nemôže zmeniť alebo z nej uniknúť a môže mu
spôsobovať stres, neprimeranú bolesť, či poranenie.
14. Verejné priestranstvo - plocha v intraviláne obce určená svojím stavebno-technickým
usporiadaním, prístupná pre občanov (trávnaté porasty, detské ihriská, športoviská, parky.....).
15. Intravilán obce - súvisle zastavané územie obce ohraničené v mapových podkladoch
katastrálneho úradu.
§3
Povinnosti chovateľov psov
1. Každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá psa trvalo alebo prechodne chová alebo
drží (ďalej len chovateľ) je povinná zabezpečiť psovi výživu a opateru.
2. Zaplatiť poplatok za psa od 6 mesiacov jeho veku.
3. Cvičenie psov je možné uskutočňovať len v priestoroch tomu vymedzených.
4. V záujme dodržania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého
spolunažívania je chovateľ p o v i n n ý :
a/ držať psa v čistote,
b/ dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá,
c/ ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť. Tieto výkaly (exkrementy) musí majiteľ psa odstrániť tak, aby
nedochádzalo k úniku zápachu do okolia verejného priestranstva.
d/ znečistený koterec alebo chovné zariadenie vyčistiť od exkrementov svojho psa a tieto
bezpečne odstrátniť v zmysle veterinárnych a hygienických predpisov,
e/ každého náhodne nájdeného uhynutého psa nahlásiť na OcU, ktorý zabezpečí neškodné
odstránenie uhynutého psa, prípadne po konzultácii s Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou odvezie psa na laboratórne vyšetrenie. Nie je dovolené dávať
uhynutých psov do smetných košov a kontajnerov alebo ich zakopávať v záhradách a na
verejných priestranstvách,
f/ zabezpečiť, aby pes nad mieru primeranú pomerom neobťažoval susedov hlukom, pachmi,
pevnými a tekutými odpadmi,
g/ na požiadavku kontrolného orgánu preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou,

5. Je z a k á z a n é :
a/ ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody. Majiteľ psa
nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho,
b/ vodiť psa na miesta, na ktorých je vstup so psom zakázaný,
c/ nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný
pohyb psov zakázaný,
d/ uviazať psa ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve (napr. pred
obchodom),
e/ biť psa palicou alebo inak týrať psa.
§ 4
Povinnosti obce
1.Viditeľne označiť začiatok a koniec, prípadne len lokalitu zákazu vstupu so psom alebo
miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný.
§ 5
Evidencia psov
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.
Evidenciu vedie obec. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj 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 pohrýzolčloveka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi.5)
f) úhyn psa,
g) strata psa.
h)predaj alebo darovanie psa
Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie psov je držiteľ psa povinný
do 30 dní oznámiť obci.
Obecný úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej
sa uvedie evidenčné číslo psa, údaj o tom, či je pes nebezpečným psom (známka
nebezpečného psa je v inom farebnom vyhotovení – farba žltá). Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka psa je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Obec je poviná držiteľovi psa za
úhradu vo výške 2,5€ vydať náhradnú známku.
§6
Vodenie psa
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. 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 poviný 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
poviný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo vkrajnej núdzi, 4) oznámiť obci, kde
je pes evidovaný.
5. Vstup so psom je v obci zakázaný:
a/ na športoviská, detské ihriská, pieskoviská, cintoríny pokiaľ vlastník, správca alebo
prevádzkovateľ nerozhodol inak,
b/ do úradných budov, školských, kultúrnych, sociálnych a stravovacích zariadení, obchodov,
zariadení pre poskytovanie služieb okrem zvláštnych psov, alebo pokiaľ vlastník, správca
alebo prevádzkovateľ nerozhodol inak.
5. Miesta vymedzené podľa bodu č. 4, písmeno a/ a b/ tohto § musia byť viditeľne označené
umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.
§ 7
Poplatky za odchyt a ustajnenie psov v útulku
1. Všetky náklady spojené s odchytom a ustajnením psov v záchytnej stanici platí majiteľ
resp. chovateľ psa na OcÚ - pokladňa.
2. Ak si dobrovoľník prevezme psa na bezplatnú adopciu, bude od poplatkov za ustajnenie
psa a jeho ošetrenie v záchytnej stanici oslobodený.
§8
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
1. poslanci OZ
2. poverení pracovníci Obecného úradu.
§9
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a)neoznámi obci, v ktorej pes je 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 §. 6 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 3)
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
f)nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
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 sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 3)
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
f)neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa
a) odseku 1 a 2 písm. a) až c) môže obec Žaškov uložiť pokutu do výšky 165,-€,
b)odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65,-€.
4. Obec môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 6638 eur, ak:
a) poruší nariadenie
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo na inej nehnuteľnosti a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci
mimo vyhradených miest.
5. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 6)
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce, okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktoý je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Žaškov dňa 16.6.2011
uznesením č. 8 bod B8 a nadobúda účinnosť prvým dňom po uplynutí 15-dňovej lehoty
určenej na vyvesenie schváleného VZN (6.7.2011).
2. NÁVRH VZN č. 1/2011 vyvesený dňa 17.5.2011, zvesený dňa 31.5.2011
3. Dňom účinnosti tohto VZN č.1/2011 sa ruší VZN č. 10 o niektorých podmienkach držania
psov.
4. VZN č. 1/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky a podrobnosti o chove, vyvesené
na úradnej tabuli obce:
VYVESENÉ: 21. 6. 2011
ZVESENÉ: ..................

Milan Pavlovčík
Starosta obce
__________________________________________________________________________
1/ Napríklad zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001
Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z.z.
o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži
2/ Napríklad zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
3/ Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
4/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení nesk.predp.
5/ § 24 a 25 Trestného zákona
6/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

