VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 2/2007
obce PORÚBKA o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Porúbka
---------------------------------------------------------------------------------------------Obec Porúbka v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb, o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami
§ 3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v y d á v a
všeobecné záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach držania
psov na území obce Porubka.
§1
Účel úpravy
Účelom tohto Všeobecného záväzného nariadenia je ochrana zdravého
spôsobu života obyvateľov obce a zabezpečenie verejného poriadku a úprava
niektorých podmienok držania psov.
§2
Predmet úpravy
(1) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a
vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní priestranstiev.
(2) VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov(§1 zákona o držaní psov).
§3
Vymedzenie pojmov
a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných , lokalizačných a likvidačných prácach pri
plnení úloh CO,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného
alebo národného skúšobného poriadku.

b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužíl v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi.
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho
psy bez vodítka mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na
základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§4
Evidencia psov
1/ Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s
ustanoveniami § 3 zákona č. 282/2002 Z. z.
2/ Evidenciu vedie a známky vydáva Obecný úrad v Porúbke.
Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) meno a priezvisko, adresa držiteľa,
c) skutočnosti, či už pes pohrýzol človeka,
d) úhyn psa,
e) strata psa
3/ Každú zmenu skutočností údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obecnému
úradu.
4/ Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na
ktorej je evidenčné číslo psa a názov obce. Známkou držiteľ psa preukazuje
totožnosť psa a túto musí mať pes pripevnenú na obojku.
5) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu je
držiteľ psa povinný do 14 dní nahlásiť na obecnom úrade v Porúbke. Obec pri
strate vydá držiteľovi psa novú známku za poplatok 100,-Sk.
§5
Podrobnosti o vodení psa
1/ Podrobnosti o vodení psa sú upravené v § 4 zákona č. 282/2002 Z. z.
2/ VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti vodenia psa:
a) osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná na
požiadanie preukázať totožnosť psa známkou,
b) pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne
označený známkou,

c) vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vodítku
bezpečne pripevnenom na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť a dĺžka musia
byť primerané psovi a situácií, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácií.
3/ Zakazuje sa:
a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (pred obchodom,
pohostinstvom a pod.)
b) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechania bez dozoru na verejnom
priestranstv, a to aj takého psa, ktorý má náhubok a je na vodítku.
§6
Vymedzenie miest so zákazom
voľného pohybu psov
Voľný pohyb psov bez vodítka a dozoru držiteľa je zakázaný na všetkých
voľných verejných priestranstvách v obci Porúbka.
Zákaz vstupu so psom je na miestny cintorín a do verejných budov a ich
areálov.
§7
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1/ Povinnosti pri znečistení verejných priestranstiev upravuje § 6 zák. č.
282/2002 Z. z.
2/ VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti:
- povinnosť vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných
prostriedkov, poškodzovanie zelene.
§8
Priestupky
1/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4
ods. 1 a 2 zák.,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný,
d) neoznámi odcudzenie, stratu alebo zničenie 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 utočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá,
c) neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totočnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3/ Za priestupok podľa tohto VZN obec uloží pokutu 500,-Sk.
§9
Záverečné ustanovenia
1. O podrobnostiach a neupravených prípadoch a uplatnení tohto VZN
rozhoduje starosta.
2. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov musia
byť v súlade s ostatnými osobitnými predpismi najmä v súlade so zákonom
č. 115/1995 Z. z. O ochrane zvierat, zákonom č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení zákona č. 70/2000 Z. z. zákona č. 23/2002 Z. z. a
vyhláškou č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat.
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 04.04.2007.
Účinnosť nadobúda 15 dňom po jeho zverejnení na vyvesnej tabuli obce.
Vyvesené: 05.04.2007
Zvesené: 23.04.2007

Ing. Milan Janura
starosta obce

