Všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2019
o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území
Obce Liptovská Osada
Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovská Osada v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, uznieslo sa dňa ...................na tomto
všeobecne záväznom nariadení č. ........./2019 o niektorých podmienkach držania psov na území
Obce Liptovská Osada (ďalej len „VZN“) :
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov na
území Obce Liptovská Osada je zabezpečenie ochrany životného prostredia, verejného poriadku
a čistoty v obci úpravou podmienok držania psov.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
Článok 2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od nadobudnutia v
mieste, kde sa v danom roku prevažne nachádza.
2. Pes nemôže byť prihlásený na majiteľa u ktorého sa v prevažnej časti roka nezdržiava, t.j.
nemôže byť prihlásený na majiteľa v rodinnom dome, keď prevažne žije v obytnom dome.
3. Evidenciu vedie Obec Liptovská Osada.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje:
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 mesta
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 k nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30
dní oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej sa uvedie
evidenčné číslo psa, názov mesta a údaj, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa
preukazuje jeho totožnosť.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný oznámiť do 14 dní obci. Obec držiteľovi psa za úhradu 3,50 € vydá náhradnú známku.

Článok 3
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 situácií, 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 byť každý nebezpečný
pes vždy na vôdzke a musí mať nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných
orgánov (Polícia SR, Inšpektori verejného poriadku, poverení pracovníci obecného úradu ),
preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
5. Pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia,
musí byť riadne a viditeľne označený známkou.
6. Držiteľ psa a ten, kto ho 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, údaje o držiteľovi psa). Súčasne je povinný v lehote do 5 dní oznámiť Oddeleniu
správy miestnych daní a poplatkov skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
7. Psa nie je prípustné:
a) vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa,
b) nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb
psa zakázaný,
c) uviazať a nechať samého, ani ponechať voľne samého bez uviazania na verejnom
priestranstve, najmä pred obchodmi, na trhovisku v čase predaja, parkoviskách, parkoch
Článok 4
Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
a kde je zakázaný vstup so psom.
1. Zákaz voľného pohybu psa neplatí v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené
tak, aby bolo zabránené jeho úniku a na voľných plochách extravilánu obce, pričom na
poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.
2. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa
vedie, netýka sa priestoru podľa ods. 1.
3. Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na celom
území obce.
4. Zakazuje sa nechať voľne sa pohybovať psa na verejnom priestranstve a spoločných priestoroch
obytných domov (okrem vodiaceho a služobného psa počas zákroku)
5. Zakazuje sa vstup so psom:
a) na verejné detské ihriská a pieskoviská bez výnimky, do verejných budov, parkov, na
cintoríny, pietne miesta, predškolské, školské, kultúrne a sociálne zariadenia, do budovy
obecného úradu, pošty, kostola,
b) do športových zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb, ak vlastník, správca
alebo užívateľ nerozhodol inak,
c) ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou “vstup so psom
zakázaný“.
d)
6. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.

Článok 5
Povinnosti pri znečistení verejných priestranstiev psom.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, alebo vykonáva dohľad povinný
výkaly bezprostredne odstrániť primeraným spôsobom (prostredníctvom vreciek z PVC, alebo
papierových vreciek, a pod.)
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada ruší všeobecne záväzné nariadenie obce
Liptovská Osada č. ......../............
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2019 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Liptovská Osada na svojom zasadnutí dňa .......................... uznesením č. ............../2019 .
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .......................................

V Liptovskej Osade dňa ...........................................
Ing. Róbert Kuzma
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa : 01.03.2019
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke dňa :
Dátum nadobudnutia účinnosti :

Obec Liptovská Osada
E V I D E N Č N Ý LI S T P S A
________________________________________________________________________
1. Meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa:
2. Adresa, kde je pes chovaný (ak sa nezhoduje s trvalým pobytom držiteľa psa):
3. Dátum narodenia psa podľa očkovacieho preukazu:
4. P O P I S P S A
Evidenčné
číslo psa

Plemeno

Vek

Pohlavie

Výška
v cm

Farba

5. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka:
6. Strata psa:
7. Úhyn psa:
8. Vycvičenosť psa: (základná - dobrá - skúšková z výkonu):
9. Účel držania psa: (služobný - zvláštny - domáci):
10. Evidenčná známka vydaná dňa:
11. Náhradná známka vydaná dňa:

V Liptovskej Osade , ..................................
............................................
podpis držiteľa psa

Tetovacie,
čipové číslo

