OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE

Všeobecne záväzné nariadenie č.22/2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania a
chovu psov na území obce Špačince.

Obecné zastupiteľstvo obce Špačince, na základe samosprávnej pôsobnosti podľa
článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4, ods. 3, písm. m/ a § 6, ods. 1, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, zákona č. 215/1992 Zb. o veterinárnej starostlivosti, zákona
č. 272/1994 Z.z. o nešírení nákazlivých chorôb a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“), ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania a chovu psov na území obce
Špačince.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohoto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu
života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania
a chovu psov na území obce Špačince.
Čl. 2
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky evidencie, chovu a vodenia psov, ako aj
súvisiace podmienky o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a
osobitných predpisov.
DRUHÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

-
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Čl. 3

Evidencia psov
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. Pes starší ako šesť mesiacov sa označuje trvalo čipom alebo tetovaním, pričom počas
vodenia mimo chovateľského priestoru aj príveskom-známkou umiestnenou na obojku.
Z označenia musí byť zrejmé, kto je chovateľom psa a kde je pes evidovaný na účely
miestneho poplatku.
3. Evidenciu a vydávanie známok vedie Obecný úrad v Špačinciach.
4. 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.
5. Jedinou evidenčnou známkou platnou na území obce Špačince je známka vydaná Obcou
Špačince. Chov a držanie psov je možné len na tej adrese, na ktorú bol vydaný súhlas
Obecného úradu Špačince. Chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú známku
nebezpečenstvu odchytu. Stratu známky je chovateľ povinný ohlásiť bez zbytočného
odkladu Obecnému úradu v Špačinciach, najneskôr však do 14 dní odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Známka je neprenosná na iného psa.
6. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 100,-Sk.
7. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.

Čl. 4
Podmienky pre chov a držanie psov

1. Psa nemožno chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a
etologickým potrebám, najmä v pivnici, na povale, na balkóne (lodžii), v garáži apod., ani
v zariadení určenom na chov iného spoločenského zvieraťa (napr. v klietke), taktiež
v školských zariadeniach pre deti a mládež, v prevádzkach verejného stravovania,
spoločného stravovania, v potravinárskej výrobe, v obchodoch s potravinami,
v zdravotníckych zariadeniach, v ubytovniach, v zariadeniach ktoré poskytujú služby
(okrem strážnych psov za podmienok stanovených orgánom povereným konať vo veciach
hygienických a veterinárnych).
2. V bytových domoch sa môže chovať v jednom byte najviac jeden pes.
3. V bytovom dome je zakázaná chovná stanica psov.

-
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4. Chovatelia, ktorí vlastnia chovnú stanicu a sú registrovaní v kynologických zväzoch pod
značkou FCI, sú povinní oznámiť existenciu takejto chovnej stanice Obecnému úradu
v Špačinciach.
5. Plemená psov a ich krížencov (Rotvajler, Bulmastif, Nemecká doga, Boxer, Mastin, Fila
brazílska, Nemecký ovčiak, Doberman, Bulteriér, Staffordshirský teriér, Americký
staffordshirský teriér), ktorí zvýšenou agresivitou a nadmernou hlučnosťou obťažujú svoje
okolie, je možné chovať a držať v bytových domoch len na základe súhlasu ostatných
dotknutých nájomníkov a po predložení osvedčenia o splnení skúšky ovládateľnosti psa
(SOP) resp. iných osvedčení o skúškach špeciálne cvičených psov. Toto obmedzenie sa
nevzťahuje na chovy v rodinných domoch.
6. Chovateľ alebo majiteľ psa v rodinnom dome je povinný zabezpečiť, aby pes nemohol
ohroziť okoloidúcich občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľku „Pozor pes“.
7. Chovateľ psa je povinný mať pre každého svojho psa očkovací preukaz.
8. Chovateľ psa je povinný vykonať opatrenia na zabránenie jeho neplánovaného a
nežiadúceho rozmnožovania.
9. Je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody. Majiteľ
alebo chovateľ psa nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho.
10. Zakazuje sa používať psa na psie zápasy a tiež prípravu na psie zápasy.
11. Psa nemožno podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem
služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku.
12. Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé
najmenej tri metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb
najmenej dva metre na každú stranu. Iný spôsob uviazania psa je možný len
v nevyhnutnom prípade, najviac na osem hodín, a to za predpokladu, že pes má vodidlo
najmenej dva a pol metra dlhé a s dvomi otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi jeho skrátenie.
13. Suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa a šteňatá mladšie ako šesť
mesiacov nemožno dlhodobo uväzovať.
14. Cvičenie psov je možné uskutočňovať len v priestoroch k tomu vymedzených.
15. Voľný pohyb psov bez dozoru na verejných priestranstvách je zakázaný.
Čl. 5

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.

-
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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. Psa nemožno vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa
počas služobného zákroku a vodiaceho psa.
6. Psa nemožno nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve, kde je voľný pohyb
spoločenských zvierat zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku.
7. Psa nemožno uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve
(napr. pred obchodom).
8. Do vozidla verejnej dopravy je možné vstupovať so psom len na vôdzke a s náhubkom.
9. Psa možno vodiť na verejných priestranstvách (ulice, cesty, námestia, parky), na dvoroch
obytných domov, na chodbách i vo výťahoch obytných domov a na miestach, kde je
voľný pohyb psov zakázaný len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom
postroji. Vôdzku nemožno uviazať na tŕňový ani na elektronický obojok. Pevnosť vôdzky
a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácii.
10. Zakazuje sa :
a/ privádzať alebo vodiť psov (okrem služobných a vodiacich) na detské ihriská,
kúpaliská, pláže, športové ihriská a zariadenia, na cintoríny a do kostolov;
b/ opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve aj uviazaného a opatreného náhubkom.

Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2. V záujme dodržiavania hygieny, ochrany čistoty, ochrany verejného poriadku,
bezpečnosti a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ povinný:
a/ dbať, aby pes neznečisťoval okolie, (obchodné výklady, potravinové stánky, verejné
zariadenia, detské pieskoviská apod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky;
b/ okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu, na verejných priestranstvách je chovateľ
povinný exkrementy odstrániť do odpadových nádob;
c/ dostaviť sa každoročne so psom k povinnému očkovaniu (proti besnote a iným
chorobám) a na veterinárnu prehliadku pri ochorení psa, v zmysle zákona č. 115/1995 Z.z.
o ochrane zvierat;

-5d/ dať psa, ktorý poranil človeka okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať
nariadenia veterinárnej ochrany a vydať zranenému potvrdenie o zdravotnej prehliadke
zvieraťa do 48 hodín.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a všeobecné ustanovenia
Čl. 7
Odchyt psov
1. Voľne sa pohybujúci pes (t.j. bez dozoru spôsobilej osoby) bude odchytený v zmysle
zákona č.115/1995 Z.z. o ochrane zvierat. O odchyte sa vedie chronologická evidencia,
ktorá obsahuje dátum odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke,
prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
2. Odchytený pes bude odovzdaný do príslušného útulku pre psov. Do útulku pre psov musí
byť odovzdaný pes:
a/ nájdený alebo túlavý, ktorého chovateľ nie je známy;
b/ pes, ktorý zostal bez majiteľov;
c/ pes určený na odňatie alebo odstránenie;
d/ pes určený na pozorovanie pre uhryznutie osôb.
3. Majiteľ je povinný ohlásiť stratu psa Obecnému úradu v Špačinciach, odchyteného psa si
prevziať a uhradiť obci náklady na odchyt, starostlivosť a prípadné odstránenie psa.
4. Ak sa do troch dní od odchytu neprihlási majiteľ a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa
považuje za psa bez majiteľa. Takýto pes bude podľa okolností a dostupných možností
umiestnený do útulku, odpredaný, príp. utratený, pričom sa nepripúšťa jeho odovzdanie na
výskumné účely.
5. Túlavý pes, ktorého majiteľ nie je známy, bude potrebnú dobu pozorovaný, aby sa
zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb, zvlášť besnoty. Podľa okolností sa na základe
rozhodnutia veterinára vykoná jeho odstránenie.
6. Výskyt túlavých psov je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade v Špasčinciach.
7. Povinnosti majiteľa psa podľa ustanovení tohoto VZN ma popri ňom aj iná osoba, ktorej
bol pes zverený do starostlivosti.
Čl. 8
Zvláštne povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti
1. V záujme ochrany pre rozšírením nákaz zo zahraničia, oznámi chovateľ dovoz psa
príslušnému veterinárnemu stredisku, ktoré zabezpečí karanténne, prípadne iné opatrenia.

-62. Toto opatrenie je potrebné i napriek tomu, že pes dovezený zo zahraničia prechádza na
slovenských hraniciach veterinárnou kontrolou.
3. Chovateľ (majiteľ) psa je povinný infekčné ochorenie psa, podozrenie z takéhoto
ochorenia, ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenia okamžite,
bez prieťahov vykonať.
Čl. 9
Všeobecné ustanovenia
1. Vo všetkých veciach, ktoré toto VZN ukladá a upravuje, môže rozhodovať starosta obce
v zmysle § 13, ods. 4, písm. c/, zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Starosta obce môže rozhodovaním poveriť zodpovedných
jednotlivých pracovníkov Obecného úradu v Špačinciach.
2. Sporné prípady chovu psov, najmä nebezpečných, rieši Obec Špačince prostredníctvom
Obecného úradu v Špačinciach, po vyjadrení orgánov poverených rozhodovať vo veciach
hygienických a veterinárnych, prípadne iných kompetentných inštitúcií, pričom konečné
rozhodnutie vydá Obec Špačince.
3. Z dôvodu verejného a všeobecného záujmu
(porušovanie veterinárnych zásad,
nadmerného hluku, zápachu a pod.), môže obec Špačince obmedziť chov psov, resp. ho
zakázať. Majiteľ psa nesmie obťažovať susedov pachom, odpadom, prachom a hlukom
pri jeho chove a umiestnení.
4. Ustanovenia tohoto nariadenia pri dodržaní veterinárno-zdravotných predpisov sa
nevzťahujú na:
a/ chov a držanie psov ozbrojených zborov a bezpečnostných agentúr;
b/ chov a držanie sprevádzacích, vodiacich psov pre zdravotne a telesne postihnuté
osoby;
c/ cirkusy, varieté, pojazdné zverince, preteky a iné atrakcie počas prechodného
ustanovenia;
d/ veterinárne zariadenia.
5. V takých prípadoch, kde podľa príslušných zákonných ustanovení k chovu psa je
potrebné zvláštne povolenie, je chovateľ (majiteľ) povinný oň požiadať pred začatím
chovu.
6. V stavebných záležitostiach, súvisiacich s chovom psov na území obce Špačince,
rozhoduje Obec Špačince - Obecný úrad v Špačinciach, príslušný stavebný úrad a orgány
poverené rozhodovať a konať vo veciach hygienických a veterinárnych v zmysle zákona
č. 115/1995 Z.z.
7. Hromadné podujatia v zmysle čl. 9, ods. 4, písm. c/, sa môžu uskutočňovať na mieste
schválenom Obcou Špačince a po súhlase orgánov poverených rozhodovať a konať vo
veciach hygienických a veterinárnych.
8. Chovateľ (majiteľ) psa je zodpovedný za škody spôsobené psom a má povinnosť ich
nahradiť podľa všeobecne platných predpisov.
9. V prípade opakovaného porušenia ustanovení tohoto VZN zo strany chovateľov
(majiteľov) psov, môže to mať za následok prechodný alebo trvalý zákaz držania psov.

-710. Za odstránenie uhynutých psov nájdených na verejných priestranstvách zodpovedajú
majitelia psov.
11. Všetkých psov je zakázané týrať v zmysle zákona č. 115/1995 Z.z.. Pod pojmom
týranie sa rozumie spôsobovať bolesti alebo utrpenia psovi.
Je zakázané:
a/ bez vážneho dôvodu zapríčiniť psovi bolesť, poranenie, utrpenie, uvádzať ho do stavu
úzkosti a strachu;
b/ nútiť psa na výkon, ktorý nezodpovedá jeho stavu a biologickým schopnostiam, alebo
zaobchádzať so psom tak, aby to viedlo k jeho neúmernému fyzickému vyčerpaniu, krem
schválených pokusných dôvodov;
c/ obmedzovať výživu psa z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných
dôvodov;
d/ štvať psov proti sebe bez toho, aby to vyžadoval lov alebo poľovnícky výcvik;
e/ amputovať psovi pazúry, zbaviť ho zubov, onemiť alebo ho oslepiť z iných ako
zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov;
f/ bez primeraného dôvodu usmrtiť psa;
g/ chovať psov tak, aby si vzájomne pôsobili utrpenie;
h/ usmrcovať psov utopením alebo udusením, použitím jedov a drog, elektrickým
prúdom, s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz;
i/ trvalé držanie psa na reťazi.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Kontrolná činnosť
Čl. 10
1. Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohoto VZN na území obce Špačince
vykonávajú:
 Starosta obce
 Obecný úrad v Špačinciach (poverení pracovníci)
 Hlavný kontrolór obce Špačince
 Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Špačince v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 25, ods. 3,
písm. d/ a e/)
 Príslušné orgány dozoru v zmysle osobitných predpisov
 Orgány Policajného zboru Slovenskej republiky.
PIATA ČASŤ
Priestupky a sankčné opatrenia

-81. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a/ neprihlási psa do evidencie;
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené zákonom;
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/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, 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;
f/ nerešpektuje ustanovenia tohoto VZN.
Čl. 12
1. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu v zmysle zákona a čl. 11 tohoto VZN:
a/ do 500,-Sk za priestupok podľa odseku 2 písm. d/ a e/;
b/ do 5.000,-Sk za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a/ a c/.
2. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 1.
3. Porušenie ostatných povinností upravených týmto VZN je priestupkom podľa zákona o
priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Starosta obce môže uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 200.000,-Sk, ak podnikateľ
poruší nariadenie obce podľa § 13, ods. 8 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa príslušných
osobitných predpisov, nie sú týmto VZN dotknuté.
ŠIESTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 13
Ostatné, vo všeobecne záväznom nariadení neupravené podrobnosti evidencie, chovu a
držania psov, musia byť v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so
zákonom o ochrane zvierat č. 115/1995 Z.z., zákonom o veterinárnej starostlivosti č.
337/1998 Z.z. v znení zákona č. 70/2000 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z. a Vyhláškou o chove
spoločenských zvierat č. 231/1998 Z.z..
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Čl. 14

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:
01. januára 2003.

V Špačinciach dňa 21. 11. 2002

Ľubomír M A T L Á K
starosta obce Špačince

Schválené OcZ obce Špačince dňa 21. novembra 2002
Vyvesené dňa 22. 11. 2002
Zvesené dňa 09. 12. 2002

