VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE BATIZOVCE
č. 6/2011,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce
Obecné zastupiteľstvo (OcZ) v zmysle zákona:
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
- č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov
- č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
- č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
prijalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nasledujúceho znenia.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
VZN upravuje povinnosti a práva držiteľa psa na území obce. Držiteľom psa je každý, kto
z akýchkoľvek dôvodov chová psa. VZN sa vťahuje na chov všetkých psov a plemien, pričom
nie sú dotknuté záväzné nariadenia z oblasti starostlivosti a hygieny.
Článok 2
Pôsobnosť a rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie platí pre obec a katastrálne územie obce Batizovce.

Článok 3
Úhrada za vydanie náhradnej známky
Držiteľ psa je povinný odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky psa vydanej
obcou oznámiť do 14 dní odvtedy, ako odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky
psa zistil. Obec je povinná vydať držiteľovi psa po jeho oznámení o odcudzení, zničení alebo
strate evidenčnej známky psa náhradnú známku za úhradu 0,66 €.
Náhradná známka musí obsahovať údaje riadne zapísané do evidencie držiteľov psov vedenej
obcou a ostatné náležitosti stanovené zákonom.

Článok 4
Podrobnosti o vodení psa
1. Vodenie psa po území obce je dovolené s náhubkom, vodítkom a evidenčnou známkou
v doprovode osoby, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej
situácii.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a spĺňa podmienky fyzickej zdatnosti
podľa článku 4, bod I. tohto VZN. 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. Ak dôjde k napadnutiu a pohryzeniu človeka psom je ten, kto psa vedie, povinný:
a) oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol
b) oznámiť obci, kde je pes evidovaný, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby sám bol
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
Ten, kto psa vedie, je povinný okrem splnenia podmienok stanovených v článku 4 ods. 4,
písm. s) a ods. 4 písm. b), oznámiť pohryzenej osobe aj meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa.

Článok 5
Miesto zákazu voľného pohybu psa
1. Psa nemožno uviazať ani ponechať samého na verejnom priestranstve pred predajňami,
pohostinskými a reštauračnými zariadeniami, jedálňami, zdravotnými zariadeniami,
budovami úradov, pošty, ihriskách a zastávkach hromadnej dopravy.
2. Voľný výbeh psov v zastavanom území obce je povolený len na miestach, ktoré obec určí
na výcvik psov. Na miestach mimo zastavaného územia sa môže pes voľne pohybovať len
pod dozorom spôsobilej osoby, ktorá zabezpečí ovládateľnosť psa.

Článok 6
Miesto zákazu vstupu so psom
1. Vodenie psov je zakázané :
a) do predajní potravín a predajní označených zákazom vstupu so psom
b) do reštauračných a pohostinských zariadení
c) do jedální
d) do zdravotníckych zariadení
e) do školských zariadení
f) do úradov a úradných miestností
g) na detské a športové ihriská a pod.
2. Miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa a miesta, kde je vstup so psom zakázaný, musia
byť označené textom zakazujúcim voľný pohyb alebo vstup psa alebo označené
symbolom zakazujúcim voľný pohyb alebo vstup so psom. Označenie môže byť prevedené
aj kombináciou oboch spôsobov vyznačenia zákazu. Porušenie zákazu sa postihuje podľa
zákona.

Článok 7
Chovateľ je povinný:
1. Dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, správnu výživu, hygienu a pohyb chovaného
psa.
2. Nedovoliť, aby pes nadmerným spôsobom rušil spoluobčanov.

3. Pravidelne zabezpečiť očkovanie psa podľa požiadaviek veterinárnej správy a
pri ochorení zvieraťa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie (na vlastné náklady) .
4. Psa, ktorý poranil človeka, dať bezodkladne prezrieť veterinárnym lekárom na vlastné
náklady a potvrdenie o prehliadke odovzdať poškodenému.
5. Uhynutého psa nie je dovolené dávať do smetných nádob a kontajnerov. V prípade
nemožnosti uskladnenia uhynutého psa, požiadať o jeho uskladnenie odchytovú stanicu
túlavých zvierat, ktorá zabezpečí jeho sanáciu.
6. Za škody spôsobené psom zodpovedá jeho držiteľ podľa všeobecne platných predpisov.

Článok 8
Podrobnosti o ochrane verejných priestranstiev pred znečistením
Osoba zodpovedná za vedenie psa je povinná:
a) zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva a poškodzovaniu stromov, kríkov
a trávnatých plôch výkalmi vodeného psa,
b) bezprostredne a na vlastný náklad odstrániť výkaly, ktorými bolo verejné alebo súkromné
priestranstvo fyzických alebo právnických osôb znečistené a uložiť ich na určené miesto
hygienickým spôsobom,
c) na odstránenie výkalov použije ten, kto vedie psa, hygienické vrecko, ktoré je povinný
uložiť do nádoby na odpadky.

Článok 9
Veterinárna starostlivosť
1.

2.
3.
4.
5.

Do zriadenej odchytovej stanice pre opustené zvieratá, ktoré sú pod veterinárnym
dozorom budú odovzdaní psi:
a) nájdení alebo túlaví, ktorých držiteľ nie je známy a ktoré sa nachádzajú bez dozoru,
b) ktorí zostali po zomrelom držiteľovi,
c) odobratí držiteľom z dôvodu zlého zaobchádzania s nimi,
d) určení na pozorovanie z dôvodu pohryznutia alebo poranenia človeka.
Nájdený alebo túlavý pes, ktorého držiteľ nie je známy, bude 10 dní pozorovaný
v karanténe, aby sa zabránilo šíreniu nákazy.
Ak sa držiteľ prihlási o svojho psa počas karantény, bude pes vydaný, ak nie je
podozrenie so šírenia a prenosu nákazy.
Zranený pes musí podľa povahy zranenia byť umiestnený na bezpečné miesto a ošetrený,
alebo utratený.
Každý uhynutý pes, ktorý sa nachádza na verejných priestranstvách musí byť odprataný
bezodkladne po nahlásení pracovníkmi odchytovej stanice na náklady majiteľa, v prípade
túlavého psa na náklady obce.

Článok 10
Priestupky
1.

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,
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.
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 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.
3. Priestupku sa dopustí držiteľ psa tým, že :
a) poruší toto všeobecne záväzné nariadenie a nariadenie upravujúce povinnosti na úseku
veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia psov,
b) poruší zásady chovu, ktoré sa týkajú predchádzaniu nákazám a iným hromadným
ochoreniam,
c) sťažuje, alebo marí výkon veterinárneho dozoru, alebo nevykoná v určenej dobe
záväzný pokyn príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti na odstránenie
nedostatkov.
4. Za priestupok podľa
a) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur
b) odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
5. Držiteľovi psa, ktorý sa dopustil priestupku z nerešpektovania tohoto VZN, ktoré má
platnosť na území obce, bude uložená pokuta podľa § 56 a § 57 zákona č. 337/1998 Z.z.
6. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
7. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
8. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
9. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
10. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 4.

Článok 11
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia obce sú oprávnení vykonávať orgány
obce, poslanci, hlavný kontrolór obce, pracovníci obecného úradu a polícia na základe
požiadania obce.
2. Ostatné vzťahy neupravené týmto nariadením obce sa riadia zákonom. Týmto
nariadením nie sú dotknuté ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných
predpisov.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. VZN č. 6/2011 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Batizovciach dňa 09.12.2011
uznesením č. 164/2011.
2. Schválené VZN č. 6/2011 ruší VZN č. 29/2002 o podmienkach držania psov na území
obce zo dňa 07.11.2002.
3. Návrh VZN č. 6/2011 bol na úradnej tabuli OcÚ vyvesený dňa 10.11.2011
4. Schválené VZN č. 6/2011 bolo zverejnené na oznamovacej tabuli OcÚ dňa 10.12.2011.

V Batizovciach 10.12.2011

Ivan Č i č m a n e c
starosta obce

