Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Slaná
č. 4/2016
o chove, vodení a držaní psov
na území obce Vyšná Slaná

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná v súlade s ustanovením § 6 a §11 odst. 4 písm. g
zákona č.69/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 5,
§ 5 ods.1písm. a/ b/ a § 6 ods. 3 zákona 282/2002 Z.z. v súlade so zákonom č. 102/2010 Z.z.
v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa
uznieslo na tomto
VZN
O chove, vodení a držaní psov na území obce Vyšná Slaná
§1
Základné ustanovenia
1. Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území obce Vyšná Slaná.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitých predpisov.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.
§2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Vyšná Slaná podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto odstavca, kde sa pes
v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie Obec Vyšná Slaná.
3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť. Obec vydá držiteľovi psa za úhradu 3,00 €
náhradnú známku.
§4
Vodenie psa
1. Na území obce Vyšná Slaná vodiť psov 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 zabraňoval tak 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
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom
vykonáva dohľad.

4. Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že
pes pohrýzol človeka, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5. Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané
a/ na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný
b/ na detské ihriská, pieskoviská a športoviská
c/ do areálov škôl a školských zariadení, do úradov, obchodov, inštitúcií
e/ do zdravotníckych zariadení
f/ na cintorín a do kostola
6. Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách je zakázaný.
§5
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 a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky
b/ okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu na verejných priestranstvách
c/ dostaviť sa každoročne so psom k povinnému očkovaniu proti besnote a iným
chorobám a na veterinárnu prehliadku pri ochorení psa,
d/ urobiť opatrenia na zabránenie úteku psa a jeho voľného pohybu na verejnom
priestranstve
§7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v obci Vyšná Slaná sa na tomto VZN uznieslo dňa
................... , číslom uznesenia ............................
2. Toto VZN č. ................ obce Vyšná Slaná nadobúda účinnosť dňa ....................
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