Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel
na základe ust. § 6 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 5 a § 6 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011
(ďalej len „VZN“ ),
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce
Veľký Biel

Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
(1) Niektoré podmienky evidencie psov, podmienky obmedzenia vstupu psov na miesta,
vymedzené týmto nariadením a voľného pohybu psov na území obce Veľký Biel.
(2) Toto nariadenie ustanovuje povinnosti čistenia verejných priestranstiev pri ich znečistení
výkalmi psov a upravuje podmienky odchytu túlajúcich sa psov na území obce.
(3) Toto nariadenie ďalej upravuje sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Zákonom č.
282/2002 Z. z. a týmto VZN.
(4) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.1)

1) 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. 199/2004 Z. z. Colný zákon,

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) držiteľom psa je osoba, ktorá má psa vo faktickej moci a nakladá s ním ako s vlastným
b) čipovaním psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie a určenia totožnosti
psa
c) túlajúcim sa psom je pes, ktorý sa voľne pohybuje bez dohľadu osoby, ktorá je psychicky a
fyzicky spôsobilá ovládať ho
d)

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 núdzi2)

e) zvláštnym psom je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného
zákona, používaný horskou službou, používaný pri záchranných, lokalizačných likvidačných
prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, poľovný, ovčiarsky a vodiaci pes používaný počas
výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku
f) verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve a užívaní obce
g) plochou verejnej zelene sú sadovnícky upravené plochy a trávniky a dočasne zatrávnené
plochy, ktoré sú perspektívne určené na vybudovanie vyššej občianskej vybavenosti
a v súčasnosti plnia funkciu verejnej zelene.
2) § 2 písm. b) zákona č. 282/2002, sa upravujú niektoré podmienky držania psov v súčinnosti s § 24 ods. 1
zákona č. 300/2005 Z. z. (trestný zákon)

Článok 3
Evidencia psov
(1) Psa, ktorý podlieha evidencii 3) prihlási jeho držiteľ na obecnom úrade Veľký Biel (ďalej tiež
aj „úrad“) na tlačive, ktoré mu vydá poverený pracovník, inak sa dopustí priestupku podľa
osobitného predpisu.4)
2) V prihláške na evidenčné účely psa je jeho držiteľ povinný uviesť:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
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c) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
d) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
(3) Po predložení vyplnenej prihlášky úrad overí úplnosť jej údajov, potvrdí držiteľovi splnenie
prihlasovacej povinnosti a vydá mu evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).
(4) Prvú známku vydáva úrad bezodplatne.
(5) Držiteľ sa môže rozhodnúť na označenie psa využiť aj metódu čipovania na vlastné náklady.
Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.
(6) Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je držiteľ povinný do 30 dní od zmeny nahlásiť
na úrad. Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa.
(7) Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka musí byť viditeľne umiestnená na
obojku psa a je neprenosná na iného psa.
(8) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil oznámiť úradu, inak sa dopustí priestupku.
(9) Úrad vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť podľa odseku 10 náhradnú
známku za odplatu vo výške 1,- EUR.
(10) Poplatok za psa sa platí podľa osobitného predpisu.
(11) Ak pes pohryzie alebo poraní človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, je držiteľ, prípadne ten, kto psa viedol, povinný bezodkladne, najneskôr do
troch pracovných dní oznámiť túto skutočnosť úradu písomne alebo ústne do zápisnice, ak tak
neurobil držiteľ psa v oznámení o zmene evidencie psa. Nesplnenie tejto povinnosti sa postihuje
ako priestupok podľa osobitného predpisu.
(12) Držiteľ nebezpečného psa a ten, kto nebezpečného psa vedie, je povinný oznámiť svoje
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol ten, kto nebezpečného 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 aj úradu.

3) § 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
4) § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 7
ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
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Článok 4
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 zvierat
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. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad.
(3) Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácii.

Článok 5
Obmedzenia vstupu a voľného pohybu psa
(1) Vstup psa na verejné priestranstvo je povolený iba v sprievode osoby, ktorá ho vedie.
(2) Vstup so psom je zakázaný:
a) do detských ihrísk a pieskovísk a k nim priliehajúcich plôch verejnej zelene
b) do areálov školských a predškolských zariadení
c) do športovísk a štadiónov prístupných verejnosti
d) do zdravotníckych zariadení
e) na cintoríny
f) na trhoviská
g) všetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených priestorov, okrem prípadov,
kedy to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného užívateľa alebo
správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje.
Zákaz sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku a vodiacich psov nevidiacich.
(3) Je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve. Je zakázané pustiť nebezpečného psa
voľne, opustiť ho, a to aj po uviazaní.
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Článok 6
Voľný pohyb psa
(1) Voľný pohyb psa je povolený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené
tak, aby bolo zabránené jeho úniku.
(2)

Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby

ktorá psa vedie.
(3)

Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na

celom území obce Veľký Biel.
(4)

Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb vodiaceho psa bez vôdzky mimo chovného

priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Článok 7
Čistenie verejných priestranstiev
(1)

Každý, kto psa vedie po verejnom priestranstve, je povinný jeho výkaly bezprostredne

odstrániť na to vhodnými pomôckami.

Článok 8
Odchyt túlajúcich sa psov
(1) Odchyt túlajúcich sa psov vykonáva organizácia, s ktorou má obec Veľký Biel uzavretú
osobitnú dohodu.
(2) Držiteľ, ktorého pes sa stratil, je povinný ihneď po zistení tejto skutočnosti nahlásiť stratu
poverenej organizácii, prípadne poverenému pracovníkovi obecného úradu.
(3) Držiteľ, ktorého pes bol odchytený, je povinný si po tom, ako sa dozvedel o jeho odchyte,
prevziať psa a uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o psa, prípadne so
zneškodnením kadávera.
(4) Ak sa do 14 dní od odchytu psa neprihlási jeho držiteľ, bude pes považovaný za túlavého
a bude umiestnený do útulku.
(5) Informácie o odchytených psoch poskytuje obecný úrad a poverená organizácia .
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Článok 9
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na
zabezpečenie verejného poriadku a čistoty, ako aj na základe upozornení a sťažností občanov
starosta obce, prípadne ním poverený pracovník.

Článok 10
Sankcie
(l) Priestupku podľa § 7 ods.l a ods. 2 Zákona č.282/2002 Z.z. sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. l a ods. 2
zákona č. 282/2002 Z. z.
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 ďalej 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, krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, pričom známka musí byť viditeľne
umiestnená na obojku psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezodkladne tuhé výkaly psa podľa § 6 bodu (l) písm. a),b)
(3) Za priestupky, uvedené v § 7 ods. l a ods. 2 zákona č.282/2002 Z.z. zákona 282/2002 Z.z.,
v tomto VZN uvedené:
a) v článku l0 ods. 2 písm. d),e),f) obec môže uložiť pokutu do 16,50 EUR.
b) v článku l0 ods. l a ods. 2 písm. a), b), c) obec môže uložiť pokutu do 165,50 EUR.
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(4) Obec

môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti

dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
(6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(7) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
(8) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť
pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

Článok 11
Zrušovacie ustanovenie

(1) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Veľký Biel č. 3/98 zo dňa 21.8.1997.

Článok 12
Účinnosť

(1) Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel sa na tomto VZN uznieslo uznesením
č. 191/2011dňa 12.12.2011.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.
(3) VZN bolo vyvesené dňa 25.11.2011 a zvesené dňa 12.12.2011.

Anton Danter
starosta obce Veľký Biel
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