Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016
ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Viničky
Obecné zastupiteľstvo VINIČKY na základe zákona NR SR č. 282/2002 Z.z zo dňa
11.10.2010, ktorým sa upravujú základné podmienky držania psov vydáva pre Obec Viničky
toto všeobecné záväzné nariadenie:
Článok 1
Predmet a pôsobnosť VZN
Toto VZN ustanovuje držanie psov na území obce Viničky.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
a) zvláštnym psom je pes v zmysle cit. zákona,
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) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vodítka mimo chovného zariadenia (dvora),
okrem pohybu zvláštneho psa.
Článok 3
Evidencia psov
1) Každý pes držaný na území obce podlieha evidencií. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa
do evidencie na obecnom úrade vo Viničkách najneskôr do 30 dní od dňa vzniku daňovej
povinnosti.
2) Evidenciu psov vedie Obec.
3) Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
c) umiestnenie chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého bydliska držiteľa psa,
d) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi,
e) úhyn psa,
f) strata psa (predaj) a pod.
4) Každú zmenu skutočnosti a údajov podľa bodu 3, písm. a) až d), ktoré sa zapisujú do
evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti, alebo údaja oznámiť
obci, kde je, alebo má byť pes evidovaný.

5) Každú zmenu skutočnosti podľa bodu 3, písm. e) a f) je držiteľ psa povinný do 30 dní od
zániku daňovej povinnosti oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
6) Obec vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa
uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť
obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť
vyššia ako 3 €, vydať náhradnú známku. Táto suma predstavuje v obci Viničky 0,50
EUR.
Článok 4
Vodenie psa
1) Vodiť psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, ktorým v obci rozumieme
dvor majiteľa, 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 životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2) Vodiť nebezpečného psa mimo dvora môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne
úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. Žiaden
pes sa nesmie voľne pohybovať na verejnom priestranstve, t.j. bez doprovodu – teda
majiteľa, resp. chovateľa psa.
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 povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobne, 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 obci.
Článok 5
Vymedzenie pohybu psa
1) Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa, resp. vstup so psom zakázaný:
a) na štátnej ceste a miestnych komunikáciách, v miestnych parkoch, predzáhradkách
a ihriskách,
b) do verejných budov, najmä miestnych predajní, do budov vo vlastníctve obce.
Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.

Článok 7
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony a nie je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný alebo 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 držiteľa psa osobne, 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,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu psa.
3) Za priestupok podľa odseku 1, písm. a), d), odseku 2, písm. a) obec uloží pokutu vo výške
5 € podľa § 155, ods. 1, písm. d) Zákona č. 563/2009 o správe daní.
Za priestupky podľa odseku 1, písm. b), c), odseku 2, písm. b), c) obec uloží pokutu vo
výške 99,50 €.
4) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (Zákon č.
71/1967 Zb.).
5) Prínos z pokút je príjmom rozpočtu obce. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie,
dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky 2-násobku pokút,
uvedených v odseku 3.
6) Obecné zastupiteľstvo obce Viničky sa na tomto Všeobecnom záväznom nariadení
o podmienkach držania psov v Obci Viničky uznieslo dňa 16.12.2016, uzn. č. 4/8/2016.
Platnosť Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky držania psov
v obci Viničky č. 8/2010 končí 31.12.2016.
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