Obecné zastupiteľstvo v Starom v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších prepisov v platnom znení a zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v y d á v a pre územie Obce Staré

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 2 / 2011
o podmienkach držania psov na území obce Staré

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky držania psov na území obce
Staré.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých držiteľov psov v rodinných
domoch, objektoch a zariadeniach, na priestoroch k nim patriacich a na verejných
priestranstvách na území Obce Staré
Článok 2
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Držiteľom psa sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá chová psa na akýkoľvek
účel, hoci len prechodne (majiteľ, chovateľ).
2. Vodením psa sa rozumie vlastný pohyb psa na vôdzke v prítomnosti chovateľa, majiteľa,
držiteľa.
3. Voľným pohybom psa sa rozumie vlastný pohyb psa bez vôdzky mimo priestoru
určeného na chov psa.

Článok 3
Ohlasovacia povinnosť a evidencia psov
1. Pes držaný na území SR nepretržite viac ako 90 dní podlieha evidencii.
2. Evidencia psov na území obce Staré je vedená na Obecnom úrade v Starom.
3. Držiteľ psa je povinný:
a) prihlásiť psa do evidencie,
b) nahlásiť každú zmenu týkajúcu sa psa (úhyn, predaj...)
c) oznámiť svoje meno, priezvisko adresu trvalého pobytu
osobe, ktorú pes
pohrýzol, aj meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa psa,
d) oznámiť skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, obci,
kde je pes evidovaný.

Článok 4
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo priestorov určených na chov môže iba osoba fyzicky a psychicky
spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácií, pričom je povinná
a) predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
b) zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes
mohol spôsobiť.
2. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.

3. Voľný pohyb psa bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa
vedie je na verejných priestranstvách v intraviláne obce Staré zakázaný.
4. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť priestory určené na chov tak, aby zabránil úniku psa
a následne jeho voľnému pohybu na verejných priestranstvách.
5. Vstup so psom je zakázaný aj:
a) do priestorov verejných budov,
b) do areálu školy,
c) na športové plochy,
d) do domu smútku a na cintorín,
e) do priestorov obchodných
6. Povoliť vstup psov na športové plochy, do školských areálov môže len správca, a to
písomne v prípade, že sa jedná o organizované akcie.

Článok 5
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4 ods. 1
tohto VZN,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
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) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Za priestupok podľa:
a) odseku 2 písm. d) a obec uloží pokutu do 16 €,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165 €.
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 7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Starom sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
dňa 31. 01. 2011 uznesením č. 2/2011.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

Agáta Jesenková, starostka obce

