Obec Štiavnik na základe § 6 ods. l zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe § 3 , §4 ods. 5, §5 ods. 1 a § 6 ods. 3
zákona č. 282/2002 Zb. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 o chove, vodení
a držaní psov na území obce Štiavnik
§1
Úvodné ustanovenia
1.Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie ochrany životného prostredia, verejného
poriadku a čistoty v obci úpravou evidencie a vodenia psov, určenie miest s obmedzeným pohybom psov a stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.

§2
Vymedzenie pojmov
a/ Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa
alebo má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným.
b/ zvláštnym psom je:
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného
zákona /zák. č. 473/2005 Zb./
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných , lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany /zák. č.42/1994 Zb./
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
7.používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
c/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.
d/Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po
priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého držiteľ nie je známy v čase
jeho pohybu po priestranstvách voľne dostupných verejnosti.
e/voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
f/ verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejne prístupné
pozemky na území obce okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických
osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo správy, a to najmä:

-

miestne komunikácie, mosty, športoviská, detské ihriská, zatrávnené plochy
pri komunikáciach, cintoríny atď.
g/ spoločnými priestormi sú priestory obytných domov, dopravných prostriedkov,
obchodov, priestory, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia.
§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii
psov v obci.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3.Do evidencie sa zapisuje najmä:
a/ evidenčné číslo psa,
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
c/meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d/skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
e/úhyn psa
f/ strata psa
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.
5.Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.
Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a
údaj o tom , či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Jej odcudzenie, zničenie alebo stratu je držiteľ psa povinný do 14 dní
od zistenia skutočnosti oznámiť obci.
Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 1,65 € vydať náhradnú známku.
§4
Vodenie psa
1.Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Vodiť psa môže len osoba 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 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.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 bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

4.. Vodenie psov:
- do autobusu sa môže ísť len so psom, ktorý má náhubok, je ľahko ovládateľný
a má platný očkovací preukaz
- do kostola a k nemu pripadajúcim plochám je prísne zakázané
- do zdravotných zariadení a pripadajúcim plochám je prísne zakázané
- do základnej školy , materskej školy a k nim pripadajúcim plochám je možné
len za podmienok uvedených v §4 odst.1
- do obchodných zariadení a predajní je prísne zakázaný
- na kultúrne a športové podujatia, konajúce sa na verejných priestranstvách, voľných plochách, športoviskách je možné len za podmienok uvedených v § 4odst.1
- do úradných miestností je prísne zakázaný
§5
Podmienky chovu psov
Chov a držanie psa je povolené na celom území obce Štiavnik, ak sú splnené
nasledovné podmienky:
1. Každý, kto chová alebo drží psa je povinný:
- zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných
zoohygienických a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho
fyziologickým a etalogickým potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve
zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť
opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho
rozmnožovania
- dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote a iným
chorobám, na veterinárnu prehliadku pri ochorení
- držať psa v čistote
- dať psa, ktorý poranil človeka, okamžite prehliadnuť veterinárnym lekárom, dodržiavať nariadenie orgánov veterinárnej starostlivosti a vydať zranenému občanovi
potvrdenie o prehliadke psa.
- zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa
2. Zakazuje sa:
- opustiť psa s cieľom zbaviť sa ho
- usmrtiť psa bez primeraného dôvodu
3. Psy bez dozoru na verejnom priestranstve budú odchytávaní pri znemožnení odchytu a pri ohrození osôb alebo úžitkových zvierat budú túlaví psy iným vhodným
spôsobom odstránení.
Zneškodnenie psov vykonáva poverená organizácia, alebo osoba s príslušným
oprávnením.
Náklady spojené so zneškodnením znáša chovateľ, ktorý zabezpečí aj odstránenie
zvieraťa odvozom do zberne – kafilérie, alebo výnimočne zakopaním.
Náklady na likvidáciu psov, ktorých majiteľ je neznámy, znáša obec.
Nie je dovolené psa zakopať v blízkosti obytných domov, na verejných priestranstvách, ale len na miestach k tomu určených.

§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
V obci sú viditeľne umiestnené veľkoobjemové kontajnery , do ktorých je možné
výkaly umiestniť.
§7
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neprihlási psa do evidencie,
b/umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ost.l a2
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 dopustí ten, kto psa vedie, ak
a/neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa, 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/evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e/nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
3. Za priestupok podľa
a/odseku 2 písm. d/ a e/ obec uloží pokutu do 16,59 €.
b/odseku l a odseku 2 písm. a/ až c/ obec uloží pokutu do 165,96 €.
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 prijmom 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.
9.Náhrada škody poškodenému sa uplatňuje v zmysle Občianskeho zákonníka.
§8
Záverečné ustanovenia
1.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach držania psov v Obci Štiavnik zo dňa 29. 11. 2002

2.Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku dňa 28. 11.
2008.
3.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2009.

V Štiavniku dňa 28. 11. 2008
Ing. Štefan Pucko
starosta obce

Vyvesené: .................
Zvesené:....................

