VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ
o niektorých podmienkach držania psov a evidencia psov na území
Obce Raková
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č.
282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len
zákon o držaní psov) a zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti a o znenie niektorých zákonov v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce Raková
o niektorých podmienkach držania psov a evidencia psov na území obce Raková

§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková (ďalej len VZN) upravuje
niektoré podmienky pre utváranie a ochranu zdravých podmienok, zdravého
spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava
niektorých podmienok držania psov.
2. VZN sa nevzťahujú na držanie služobných psov, používaných podľa
osobitných predpisov.
1.

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Zvláštnym psom je pes
- používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného
zákona 1)
- používaný horskou službou,
- používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri
plnení úloh civilnej ochrany2)
- poľovný
- ovčiarsky
- vodiaci
- používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného
alebo národného skúšobného poriadku.
2.
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 krajnej núdzi.3)
3.
Voľným pohybom psa rozumieme 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.
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§3
Evidencia psov
1 Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote
do 30 dní odo dňa vzniku držby psa. Prihlásiť psa je povinný každý držiteľ
psa žijúci v Obci Raková bez ohľadu na vek psa.
2. Evidencia psov sa vedie na Obecnom úrade Raková.
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 pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
f) úhyn psa
g) strata psa
3. Po zaevidovaní obdrží každý držiteľ psa evidenčnú známku s registračným
číslom (ďalej len známku). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Držiteľ psa je povinný označiť psa
známkou, ktorú obdržal pri zaevidovaní .
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 obci,
kde je alebo má byť pes evidovaný.
5. Odcudzenie, zničenia alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní
odo dňa kedy nastala táto skutočnosť, nahlásiť na Obecný úrad Raková.
Obec Raková vydá držiteľovi psa náhradnú známku za poplatok 50,- Sk,
vydanie prvej známky je bezplatné.
§5
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. Každý pes, pohybujúci sa na verejnom priestranstve, musí byť riadne
označený známkou, držiteľ môže použiť aj vlastnú známku pre psa
s podmienkou, že základné identifikačné údaje (evidenčné číslo a názov
obce) sa musia zhodovať so známkou vydanou Obecným úradom v Rakovej.
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4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad.
5. 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 skutočnosť, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi oznámiť Obecnému úradu v Rakovej..
6. Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu
možno
len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia
byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
Psa nemožno vodiť na miesta, na ktoré je vstup psom zakázaný, okrem vodiaceho
psa, ďalej ho nemožno vodiť bez vôdzky na miesta, kde sa pohybujú alebo
zhlukujú ľudia, okrem vodiaceho psa.
7. Ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo
bezpečnosť ľudí, takýto pes sa nesmie vodiť bez zabezpečenia náhubkom –
košíkom .
§6
Voľný pohyb psa
1. Voľný pohyb psa v obci je povolený na pozemku chovateľa (držiteľa), pokiaľ je
bezpečne ohradený tak, aby bolo zabránené unikaniu.
2. Obec Raková zakazuje voľný pohyb psa na verejných priestranstvách – všetky
pozemné komunikácie (cesty II., III. triedy, miestne komunikácie) parkoviská,
chodníky.
3. V ostatných častiach obce je voľný pohyb psa povolený, pokiaľ sa nejedná
o miesto
uvedené v bode 2, alebo o miesto, kde je vstup so psom zakázaný (čl.7) alebo
ostatných častiach obce, pokiaľ nie je konkrétne miesto označené tabuľkou
„Vstup so psom zakázaný“ a „Voľný pohyb psov zakázaný“, alebo logom s týmto
významom.
4. Na verejných priestranstvách ulice, cesty, na dvoroch viacbytových domov a na
ich
chodbách, možno psov vodiť iba na vôdzke a musia mať nasadený náhubok (okrem
psov trpasličích a mini plemien).
§7
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Zakazuje sa:
- voľný pohyb psa na verejnom priestranstve a v prostriedkoch verejnej
dopravy
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napríklad pred obchodom a
pod.);
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného
náhubkom)

- vstup so psom do budovy obecného úradu, domu kultúry, kostola, zdravotného
strediska, škôl v obci Raková, školskej jedálne, telocvične, na cintorín, na ihrisko
v areáli základnej školy.
4
- vstup so psom do obchodov, reštaurácii, zariadení pre poskytovanie služieb,
výrobných podnikov, okrem vodiacich psov v zmysle platných predpisov,
pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak.
2. Vlastník, užívateľ alebo správca je povinný do šiestich mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia označiť objekty príslušným
piktogramom so zákazom vstupu.
§8
Znečisťovanie verejný priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť .
2. Psie výkaly sú zaradené do kategórie „zvláštny biologický odpad“. Občan
je povinný likvidovať sekréty psov ukladaním do najbližšej smetnej nádoby.
§9
Odchyt psov
1.Výskyt túlavých psov je potrebné nahlásiť na Obecný úrad v Rakovej.
2. Pes, ktorý sa volne pohybuje mimo chovného priestoru a bez dozoru, môže byť
odchytený a umiestnený do útulku pre psov. Pri umiestnení psa a jeho vydaní
chovateľovi psa sa postupuje v súlade s prevádzkovým poriadkom príslušného
útulku .
§ 10
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa:
a) ak neprihlási psa do evidencie
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 5
ods. 1 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) 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 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 písm.d) a e) obec uloží pokutu do 500,-Sk
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5000,-Sk.
5
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, ktorý psa vedie, dopustí priestupku opakovane,
možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených
v odseku 3.
§ 11
Kontrolné orgány
1) Kontrolnými orgánmi obce sú:
a) poslanci Obecného zastupiteľstva v Rakovej
b) hlavný kontrolór obce
c) poverení pracovníci OcÚ Raková
2) Kontrolné orgány uvedené v bode 1 písm. a), b) a c) sú povinné preukázať sa
oprávnením starostu obce vykonávať kontrolu, poslanci obecného
zastupiteľstva poslaneckým preukazom.
§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje
starosta obce.
2. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť
v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zákonom
o veterinárnej starostlivosti č. 488/2002 Z.z. a vyhláškou o chove
spoločenských zvierat č. 231/1998 Z.z.
3. Toto VZN o niektorých podmienkach držania psov a evidencia psov na území Obce
Raková schválilo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 28.10.2005 uznesením
číslo 25/2005 a nadobúda účinnosť dňom 13.11.2005
František Broš
starosta obce:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1)

zákon NR SR č. 379/1997 Z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činnosti

2)

zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

3)

§ 13 a § 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona NR SR č. 248/1994 Z.z.

