OBEC KLASOV

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014
o niektorých podmienkach držania psov

Obec Klasov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 3, §4, §5, a §6 zákona NR SR č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).

§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov ( viď
ustanovenie § 3,4,5 a 6 zákona o držaní psov).

§2
Predmet úpravy
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov,
vymedzenia miesta voľného pohybu a zákazu vstupu psa, ako aj súvisiace podrobnosti
znečisťovaní verejných priestranstiev, odchytu psov alebo vykonávanie dozoru nad
dodržiavaním VZN a sankcie za jeho porušovanie.
§3
Evidencia psov
(1) každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Klasov podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty v predchádzajúcej vete,
(2) Držiteľ psa je povinný preukázať sa očkovacím preukazom
(3) evidenciu a vydávanie známok vedie samostatná odborná referentka,
(4) do evidencie sa zapisuje meno majiteľa psa, jeho adresa a číslo známky,
(5) Vydávanie prvej známky je bezplatné,
(6) stratu, odcudzenie, zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu
úradu, kde je pes evidovaný,
(7) každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti na obecný úrad,
(8) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie a lebo stratu známky ja držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde
je pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku,
(9) úplata za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 2 € ,

§4
Podrobnosti o vodení psa
Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov (§ 4 zákona).
(1) Základným pravidlom je, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie
a lebo nad ním vykonáva dohľad.
(2) Nebezpečný pes musí mať na verejnom priestranstve nasadený náhubok. Vodiť nebezpečného
psa mimo chovný priestor môže len osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony.
(3) Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou
alebo čipom.
(4) Vodiť psa na mieste 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.
(5 Zakazuje sa opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej
zábrane pohybu ( pred MŠ, ZŠ obecným úradom, kultúrnym strediskom, obchodom).
§5
Niektoré povinnosti chovateľov psov
(1) Majiteľ psa je povinný zabezpečiť svoju nehnuteľnosť tak, aby sa pes nedostal na verejné
priestranstvo bez doprovodu.
(2) Majiteľ 2 a viacerých psov musí mať povolenie od susedov na chov takéhoto počtu psov.
Povolenie od susedov sa vyžaduje aj v prípade zriadenia chovnej stanice z dôvodu nadmerného
hluku.

§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne
odstrániť do odpadkových nádob určených na netriedený komunálny odpad.

§7
Sankcie

1) Porušenie povinností upravených týmto VZN je priestupkom podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z.
z.
2) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) pes opustí chovný priestor bez dozoru majiteľa alebo toho, kto drží dohľad nad psom
c) pes, ktorý sa pohybuje na verejnom priestranstve je bez vodítka a nebezpečný pes bez náhubku
( bojový pes)
Sankcia za uvedené priestupky bude uložená vo výške 30 €.

§8
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Klasov č. 7/2009 o niektorých podmienkach držania psov, zo dňa 20.11.2009.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Klasov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.3/2014
o niektorých podmienkach držania psov uznieslo dňa 11.6.2014 s uznesením č.20/2014.
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Vyvesené dňa: 12.6.2014
Zvesené dňa: 27.6.2014

Ján Balázs
starosta obce

