Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice na základe § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle
ustanovení zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov vydáva toto :

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE DOLNÉ ZELENICE
č. 6/2011

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) upravuje niektoré
podmienky evidencie psov, vodenia psov a vymedzuje povinnosti
chovateľov a držiteľov psov na území obce Dolné Zelenice.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov.

§2
Vymedzenie psov
1. služobným psom je pes používaný podľa osobitných predpisov,
2. zvláštnym psom je pes:
- používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa
osobitného zákona
- používaný horskou službou

- používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných
prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
- poľovný
- ovčiarsky
- vodiaci
- používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa
medzinárodného skúšobného poriadku
3. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzal alebo poranil človeka
bez toho , aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
4. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb
zvláštneho psa ( okrem poľovného ) bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,
ktorá ho vedie.
5. verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia
verejnému užívaniu.

§3
Podmienky pre chov a držanie psov
1. Za účelom dodržiavania technických a veterinárnych podmienok chovu
psa sa určujú tieto vzdialenosti.
- chovný objekt pre psa musí byť od obytných objektov suseda
vzdialený najmenej 10 m. Pri menšej vzdialenosti sa vyžaduje
písomný súhlas suseda.
- Chovný objekt pre psa musí byť od individuálneho zdroja vody (
studne ) vzdialený najmenej 10m.
- Chovný objekt pre psa musí byť od objektov občianskej
vybavenosti (obchody, školy, ihriská a pod. ) vzdialený najmenej
30m.
2. Chovateľ pred začatím stavby chovného objektu pre psa alebo pri zmene
tohto objektu je povinný postupovať v zmysle platného stavebného
zákona.

§4
Povinnosti chovateľov a držiteľov psov.
1. Chovateľ je povinný zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie
zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu
potrebnú voľnosť pohybu.
2. Chovateľ je povinný umiestniť psa do zariadení s primeranými
hygienickými podmienkami a je povinný tieto zariadenia udržiavať okrem
iného aj dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou.
3. Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne
a hygienické predpisy, nariadenia obce, verejný poriadok v obci,
ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich
majetok.
4. Chovateľ 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 chovateľa psa. Na žiadosť
ošetrujúceho lekára je chovateľ povinný dať psa vyšetriť veterinárnemu
lekárovi.
5. Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným alebo držaným
psom a je povinný nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov.
6. Chovateľ je povinný urobiť také opatrenia, aby pes nemohol uniknúť
z chovného priestoru a voľne pobehovať po verejnom priestranstve.
7. Chovateľ psa je povinný dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie
vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz, hromadných ochorení
psov a chorôb prenosných zo psa na človeka a naopak.
8. Chovateľ psa je povinný dať zaočkovať svojho psa proti chorobám
určeným štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
9. Chovateľ nesmie psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v obci, do
voľnej prírody a usmrtiť psa bez primárneho dôvodu. Bolestné usmrtenie
psa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny
lekár, okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak
nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára.
10.Chovateľ môže prenechať vedenie psa mimo chovného priestoru len
osobe, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať
v každej situácií, 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.
11.Chovateľ je povinný znečistené miesta vyčistiť od výkalov psa a tieto
bezpečne odstrániť.

12.Pri uhynutí psa je chovateľ povinný zavolať asanačný podnik, alebo psa
zakopať na svojom pozemku a to do hĺbky najmenej 70 cm.
13. Držiteľ psa je povinný:
- dať psa každoročne zaočkovať proti besnote,
- na verejnom priestranstve mať psa na vodítku
- do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť na Obecnom úrade,
zmenu chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa
pes drží, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný , úhyn psa, stratu psa
14.Majiteľ psa ( chovateľ ) je povinný najneskôr do 30 dní prihlásiť psa na
Obecnom úrade v Dolných Zeleniciach.
15.Zaplatiť poplatok za psa 2 eurá na OcÚ Dolné Zelenice.
16.Keď pes napr. spôsobí dopravnú nehodu, niekoho pohryzie, majiteľ psa
hradí spôsobené škody.

§4
Vodenie psa
1. Vodenie psa upravuje § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
2. Vodiť 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. Osoba vodiaca psa je povinná bezprostredne odstrániť exkrementy psa,
ktorými znečistil verejné priestranstvo.
4. Vodenie psov je zakázané:
- na detské ihriská, športové ihriská
- do priestorov materskej a základnej školy
- do priestorov cintorína
- na iné miesta označené nápisom „ Zákaz vstupu so psom „
5. Voľný pohyb psa je zakázaný v celom intraviláne obce Dolné Zelenice.
6. Za psa vždy zodpovedný držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo
nad psom vykonáva dohľad.
7. Vodiť psa možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku či
prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi,
aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
8. Voľný pohyb psa bez vôdzky je povolený len v nehnuteľnostiach držiteľa
psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené, tak aby bolo zabránené jeho úniku.
9. Zakázané je aj opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez
dozoru na verejnom priestranstve aj uviazaného a opatreného náhubkom.

§5
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 5 eur bude uložená tomu , kto
psa vedie ak :
a) nerešpektuje zákaz vstupu so psom či zákaz voľného pohybu psa.
2. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 10 eur bude uložená tomu , 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
pohrýzal,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzal človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej núdzi alebo krajnej
núdzi,
d) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu
psa
e) neodstráni exkrementy psa, ktorého vedie.
3. Za priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 10 eur bude uložená
držiteľovi psa ktorý:
a) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené
v § 4 ods.2 tohto VZN
b) neohlási, že pes pohrýzal človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi.
4. Ak sa držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane,
možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v § 5
ods.1,2,3 tohto VZN

5. Priestupky podľa zákona 282/2002 Z.z. prejednáva obec a v blokovom
konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru
6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis
o priestupkoch zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
7. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených
v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho
rozpočtu.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce schválilo obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 47/ 2011 zo dňa 28.6.2011
.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 13.07.2011

Vyvesené : 13.06.2011
Zvesené : 27.06.2011
Schválené : 28.6.2011

Mgr. Dagmar Jakubcová
starostka obce

