VZN obce Jatov č. 2 / 2007 o držaní psov
Obecné zastupiteľstvo v Jatove podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov sa uznieslo na tomto nariadení:
§ 1 Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto nariadenie ustanovuje niektoré podmienky držania psov v katastrálnom území obce.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
3.Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného
zákona a osobitých predpisov.
§ 2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia
a) držiteľom psa je zodpovedná osoba, ktorá psa drží, chová, vodí alebo inak manipulujúca
so psom trvalo alebo dočasne (majiteľ, chovateľ alebo opatrovateľ),
b) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri plnení úloh civilnej ochrany (napr. pri záchranných prácach),
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa skúšobného poriadku,
c) 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 núdzi,
d) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa ovládaného
príslušnou osobou,
e) vodenie psa je akýkoľvek pohyb psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.
§ 3 Povinnosti chovateľov

psov

1. Každý chovateľ je povinný psovi zabezpečiť v súlade s platnými predpismi výživu,
opateru a umiestnenie odpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu
a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu.
2. V súlade so zákonom č.282/2002 Z.z. Obec Jatov vedie evidenciu psov, ktorí sú v ovci
držaní viac ako 90 dní. Za tým účelom chovateľ v lehote do 30 dní nahlási do evidencie
tieto údaje:
a) evidenčné číslo psa, ak ho pes má už pridelené,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čípovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru psa, ak nie je zhodné s adresou držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka – či je pes nebezpečný.
V takej istej lehote nahlási aj každú zmenu alebo doplnenie týchto údajov prípadne
uhynutie a stratu psa.

3. OcÚ vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce Jatov, kde je pes
evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje
totožnosť psa.
4. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť
OcÚ. OcÚ vydá držiteľovi psa za úhradu 100,- Sk náhradnú známku.
5. Držiteľ je povinný každý rok zaplatiť miestny poplatok za psa podľa osobitného nariadenia.
§ 4 Vodenie psov
1. Vodiť psa 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 inak
ohrozoval ľudí alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode alebo
životnom prostredí.
2. Psa možno vodiť mimo chovného priestoru iba na vodítku okrem miest, kde je voľný
pohyb psa povolený.
3. Nebezpečného psa môže vodiť iba osoba spôsobilá na právne úkony. Na verejnom
priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
4. Pri vodení psa je osoba, ktorá ho vedie, povinná rešpektovať vymedzenie miest z hľadiska
vodenia psov v obci.
5. Nie je dovolené psa uviazať ani voľne ponechať samého bez uviazania na verejnom
priestranstve napr. pred obchodom.
§ 5 Vymedzenie miest
1. Vstup so psom je úplne zakázaný:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný,
a) na obecný cintorín.
c) na verejné detské ihriská, pieskoviská a ostatné verejné miesta, ktoré sú určené pre
deti.
2. Voľný pohyb psov je povolený iba na kynologickom cvičisku.
Iné priestory a plochy pre voľný pohyb psov nie sú vymedzené.
3. Na ostatných miestach v meste je vodenie psov povolené pri dodržaní stanovených zásad
a pravidiel vodenia psov.
§ 6 Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2. Na miestach, kde je povolený voľný pohyb psov a sú tam rozmiestnené kontajnery na
zhromažďovanie výkalov, je osoba, ktorá psa vedie, povinná výkaly odkladať do takéhoto
kontajnera.
3. Verejným priestranstvom pre účel ods.1 je každý priestor alebo plocha mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov psa.
§ 7 Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
orgány obce,
b) príslušné orgány štátnej správy.
a)

§ 8 Sankcie
Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia sú zodpovední držitelia psov.
Postihujú sa v zmysle § 7 odsek 3 písmeno a) b) zákona o podmienkach držania psov č.
282/2002 Z.z. pokutou až do výšky 5000 Sk. O ukladaní pokuty sa rozhoduje v správnom
konaní .
2. Pri opakovanom spáchaní priestupku možno uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút
uvedených v ods.1.
1.

§ 9 Záverečné ustanovenia
1. VZN obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Jatove č. 2007/7
zo dňa 25.9.2007.
2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli obce.
3. Dňom účinnosti tohoto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002 prijaté na
zasadnutí dňa: 22.11.2002

Vyvesené: 26.9.2007

Jozef Dubovský
Starosta obce

