Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanoveniami § 6 , ods. 1. zákona SNR č. 369/1990
Zb o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 3-6
zákona č. 282/2002 Zb., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

VZN č. 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov
( viď. § 3-6 zákona o držaní psov)
§2
Predmet úpravy
1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky držania psov, evidencie
a vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov
(viď. § 1 ods.2 zákona o držaní psov).
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov (viď. § 1ods.3 zákona o držaní psov).
§3
Vymedzenie pojmov
a, zvláštnym psom je pes,
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach rpi plnení úloh
civilnej ochrany
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
b, nebezpečným psom
- je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný , ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
c, 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

§4
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 30 dní na území obce podlieha evidencii
psov.
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, umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak sa nezhoduje s
miestom trvalého pobytudržiteľa psa
e, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vaprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
f, úhyn psa
g, strata psa
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný oznámiť obci do 30 dní od jej nastania
5. Vydávanie známok vedie Obecný úrad. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do
evidencie evidenčnú známku psa ( ďalej len známka), na ktorej sú uvedené
údaje v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 5 zákona o držaní psov . Známkou
držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
je držiteľ psa povinný nahlásiť Obecnému úradu do 14 dní od zistenia tejto
skutočnosti.Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku . Cena za náhradnú
známku sa stanovuje vo výške 20,- Sk.
§5
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 zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimi chovného prietoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verenom priestranstve
musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoby, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie , je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, príp.ten kto psa vedie je
povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný oznámiť obci skutočnosť, že

pes pohrýzol človeka ( bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný ,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi).
5. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na
požiadanie pracovníkov obce ( alebo povereným pracovníkom ) preukázať
totožnosť psa známkou.
6. Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne
označený známkou alebo čipom.
7. Zakazuje sa :
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania ( napr. pred
obchodom pod.)
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na
verejnom priestranstve ( aj opustenie nebezpečného psa priviazaného
a opatreného náhubkom).
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný
výkaly bezprostredne odstrániť.
2. Občan má povinnosť vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov,
dopravných prostriedkov a poškodzovaniu zelene v obci.
§7
Priestupky
1. Porušenie tohoto nariadenia bude posudzovaný ako priestupok.
2. Za priestupok obec uloží pokutu od 500,- do 5 000,- Sk , vymedzenú § 7 ods.3-8
zákona č. 282/2002 Z.z.
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení VZN rozhoduje starosta.

2. Kontrolou nad dodržiavaním tohto VZN je poverená komisia ochrany verejného
poriadku pri OZ v Tekovských Nemciach.

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 01.11. 2002 do 15.11.2002
VZN schválené uznesením OZ č. 33/2002 dňa 15.11.2002
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od: 16.11.2002 do 31.12.2002
Toto VZN nadobúda účinnosť : 01.01. 2003
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanoveniami § 6 , ods. 1. zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 3-6
zákona č. 282/2002 Zb., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie
VZN 11/2008, ktorým sa mení

VZN č.2/2003 o niektorých podmienkach držania psov

Nasledovne:

§1
v § 4 ods. 6 sa slová 20,- Sk nahrádzajú slovami 0,50 eur
v § 7 ods. 2 sa slová 500,- Sk nahrádzajú slovami 16,50 eur
sa slová 5000,- Sk nahrádzajú slovami 165,50eur
§2
Slová „ slovenské koruny “ vo všetkých tvaroch sa v celom texte VZN nahrádzajú slovom „
eurá“ v príslušnom tvare

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 28.11. 2008 do 12.12.2008
VZN schválené uznesením OZ č. 60/2008 dňa 12.12.2008
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od: 15.12.2008 29.12.2008
Toto VZN nadobúda účinnosť : 01.01. 2009

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

