Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľké Rovné
č. 118/13

o držaní psov na území obce Veľké Rovné
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Rovnom, dňa 11.12.2013, uzn. č. 187/14/6 a podľa § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a zákona
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.

§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území
obce Veľké Rovné.
2. Predmetom dane za psa nie je zvláštny pes používaný podľa osobitných predpisov.
Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, je daňovník povinný správcovi dane preukázať
v zdaňovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti na základe príslušných dokladov,
ktoré danú skutočnosť preukazujú. (napr. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím
vrátane potvrdenia, že pes má špeciálny výcvik).
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.

§2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto nariadenia:
1) Zvláštnym psom sa rozumie pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitého zákona
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany
d) používaný na základe výcviku ako poľovný
e) používaný na základe výcviku ako ovčiarsky
f) používaný na základe výcviku ako vodiaci
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
2) 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 v krajnej
núdzi.
3) Voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
4) Vodením psa je pobyt psa na vôdzke mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.
5) Držiteľom psa je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa trvalo alebo prechodne
chová, drží, prichýli alebo ho má v opatere.

§3
Evidencia psov
1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Veľké Rovné podlieha
evidencii psov, ktorú vedie obec. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie v lehote do
30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohoto odstavca.
2) Do evidencie sa zapisuje:
a) evidenčné číslo psa;
b) tetovacie číslo , alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má;
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa;
d) umiestnenie chovného priestoru, alebo zariadenia pre chov, v ktorom sa pes na
území obce 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, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi;
f) úhyn psa;
g)strata psa;
3) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti, alebo údaja oznámiť obci.
4) Obecný úrad Veľké Rovné vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku
psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný.
5) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný do 14 dní od vtedy čo takúto skutočnosť zistil, oznámiť do evidencie psov
v obci, kde je pes evidovaný.
6) Obec Veľké Rovné vydá držiteľovi náhradnú známku za úhradu 3,50 €.

§4
Vodenie psov
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré pes mohol spôsobiť.
Pes musí byť na vodidle, ktoré je bezpečne pripevnené k obojku.
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.
3. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve.
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
5. Je zakázané opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve.
Zakazuje sa psov vodiť:
a) na cintoríny,
b) do priestoru detských ihrísk,
c) do areálov školských zariadení, škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Rovné,
d) do areálu kostola, obchodov, reštauračných zariadení.
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 oznámiť Obecnému úradu Veľké Rovné.

§5
Znečisťovanie verejného priestranstva
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný bezodkladne po znečistení odstrániť psie
exkrementy z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.
2. Určeným miestom sú nádoby na komunálny odpad resp. symbolom označené koše na psie
exkrementy.

§6
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa:
a) ak neprihlási psa do evidencie,
b) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby sám bol napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
c) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
d) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1a 2,
e) nezabráni voľnému pohybu psa
f) 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,
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) neohlásil, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane;
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa;
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom, alebo zákaz voľného pohybu psa, podľa
tohoto VZN;
f) bezprostredne neodstráni exkrementy, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo;
g) vedie nebezpečného psa na verejnom priestranstve bez náhubku a vodítka;
3) Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a g) sa uloží pokuta 16,50 €;
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) sa uloží pokuta do 165 €;
4) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

§7
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Rovné č. 102/2011, ktorým sa
upravujú podmienky držania psov na území obce Veľké Rovné.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2014.
3. Toto VZN bolo zverejnené v mieste obvyklým spôsobom a vyvesené na úradnej tabuli
k nahliadnutiu na dobu 15 dní v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.
4. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 187/14/6 zo dňa
11.12.2013

vyvesené: 26.11.2013
zvesené : 11.12.2013

Ing. Jozef Mičieta
starosta obce

