Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE TRSTENÉ
2/2018
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Trstené
Obec Trstené na základe § 4 ods. 3 písm. e), f), g) a § 6 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch a § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1, § 6 ods. 3 Zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, v y d á v a Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania, psov na území obce Trstené.

ČASŤ I.
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len "VZN") bližšie upravuje niektoré podmienky
držania psov na území obce Trstené v súlade s platnou legislatívou.
2) Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z.,
ktorým, sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o držaní psov“).
3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov
(Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon
č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.).

Článok 2
Evidencia psov a úhrada za náhradnú známku psa
1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii
psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní
od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2) Každú zmenu skutočností a údajov, 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.
3) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka").
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.
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 obci, kde
je pes evidovaný.

5) V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky obec vydá držiteľovi psa za úhradu vo výške
3,00 eura náhradnú známku.

ČASŤ II.
Podmienky držby psov
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 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. Pes je klasifikovaný ako nebezpečný, keď splní podmienky stanovené
v zákone o držaní psov.
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 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 obci, kde je pes evidovaný.
5) Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona takto:
a) pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru na miestach určených k voľnému
pohybu psov musí byť riadne označený známkou s identifikačným číslom pre potreby
kontroly alebo zistenia adresy majiteľa (držiteľa) psa pre prípad jeho straty,
b) vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej
na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi
a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Článok 4
Vymedzenie miest
1) Obec Trstené vymedzuje nasledovné miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný:
- na parcele registra C č. 206/1, 206/3, 208, 209, k.ú. Trstené , t. j. na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách v zastavanom území obce,
- na parcele registra C č. 152, k.ú. Trstené t. j. v miestnom parku v zastavanom území obce.
2) Obec Trstené vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný:
- na parcele registra C č. 199, k.ú. Trstené, t. j. na detskom ihrisku v zastavanom území obce,
- na parcele registra E č. 198, k.ú. Trstené, t. j. na miestnom cintoríne v zastavanom území obce,
- do budovy Obecného úradu a do kultúrneho domu obce Trstené.

Článok 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť..
2) Na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, obec umiestni kontajnery vhodné na
zhromažďovanie výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Zároveň zabezpečí
priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu a viditeľné označenie účelu ich použitia.
3) Držiteľ psa alebo osoba psa vedúca je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško
(igelitové, mikroténové, papierové a pod.)na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo.

Časť III.
Sankcie
Článok 6
Priestupky
1)

Priestupky vymedzuje § 7 Zákona č. 282/2002 Z. z. a Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

2)

Obec môže uložiť držiteľovi psa pokutu do 65,- EUR (podľa § 7 odsek 3 zákona o držaní psov)
ak:
a) nepreukáže známkou totožnosť psa,
b) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
c) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

4)

Obec môže uložiť držiteľovi psa pokutu do 165 € (podľa § 7 odsek 3 zákona o držaní psov) ak:
d) 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,
e) neprihlási psa do evidencie,
f) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona
o držaní psov,
g) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane (§ 24 a 25 Trestného zákona),
h) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
i) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených,
j) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
k) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
l) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane (§ 24 a 25 Trestného zákona).

5)

Obec môže uložiť držiteľovi psa pokutu do 33 € ( podľa § 46 Zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch) ak :
a) poruší povinnosti ustanovené v tomto VZN, (okrem priestupkov uvedených
v predchádzajúcich odsekoch 2 a 3).

Časť IV.
Záverečné ustanovenia
Článok 8
Účinnosť
1) Obecné zastupiteľstvo obce Trstené zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2007 zo dňa 17.
05. 2007.
2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Trstenom dňa
13.06.2018 uznesením č. 2/2018.
3) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trstené č. 2/2018, ktorým sa bližšie upravujú podmienky
držania psov na území obce Trstené nadobúda účinnosť dňom 01.07.2018.

V Trstenom, dňa 12.06.2018

Anna Naďová
starostka obce

Vyvesené dňa :

13.06.2018

Zvesené dňa :

29.06.2018

