Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Zákamenné
č. 5/2013
o niektorých podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom na základe ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. e,f, m,
citovaného zákona a s použitím zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. vydáva pre územie obce
Zákamenné, toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon.
2. Toto nariadenie sa vydáva za účelom ustanovenia niektorých podrobností týkajúcich sa
držania psov na území Obce Zákamenné. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov
používaných podľa osobitných predpisov.
§2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len „evidencia“).
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v odseku 1 v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza.
3. Evidenciu vedie obec na Obecnom úrade v Zákamennom – úsek daní a poplatkov (ďalej
len „OcÚ“).
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu psa (príloha č. 1).
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30
dní odo dňa zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť OcÚ, kde je alebo má byť pes evidovaný.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka“), na ktorej je uvedené číslo psa, názov Obecný úrad Zákamenné a údaj o tom, či je
pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, na OcÚ. Obecný úrad vydá
držiteľovi psa za úhradu náhradnú známku.
§3
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá obec držiteľovi psa
náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,00 Eur.

§4
Podrobnosti o vodení psa
Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa.
§5
Zákaz voľného pohybu psov
1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na štátnych a miestnych komunikáciách v obci Zákamenné,
na verejnom priestranstve - námestie pred obecným úradom, v areáli cintorínov
ohraničených oplotením, v športových areáloch ohraničených oplotením, v areáloch školy
a školských zariadení ohraničených oplotením.
§6
Zákaz vstupu so psom
1. Zakazuje sa vstup so psom:
a) do areálu cintorína ohraničeného oplotením
b) do športového areálu ohraničeného oplotením
c) do areálov a priestorov škôl a školských zariadení ohraničených oplotením
d) do areálu a budovy zdravotníckeho zariadenia ohraničeného budovou
e) do ostatných miest označených nápisom „ Zákaz vstupu so psom “.
2. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom s výnimkou vstupu
na miesta uvedené v odseku 1 písm. c. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov
používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona a psov
používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.
§7
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
1. Ten kto psa vedie, je povinný bezodkladne po znečistení verejného priestranstva odstrániť
psie výkaly z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.
2. Určeným miestom na zber psích výkalov sú:
- odpadové koše na komunálny odpad rozmiestnené na verejných priestranstvách.
§8
Kontrola nariadenia
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastnej činnosti na zabezpečenie
verejného poriadku v obci, čistoty v obci a na základe upozornení, oznámení a sťažností
občanov hlavný kontrolór obce.
§9
Sankcie
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 10
Všeobecné ustanovenia
1. Toto VZN obce Zákamenné č. 5/2013 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 13.12.2013. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na
úradnej tabuli Obecného úradu v Zákamennom.
2. Návrh VZN bol zverejnený dňa 28.11.2013.
3. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 16.12.2013.

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Prílohy:
Prihlásenie psa do evidencie pre fyzické osoby
Prihlásenie psa do evidencie pre právnické osoby

OBEC ZÁKAMENNÉ,
029 56 Zákamenné 1002

Prihlásenie psa do evidencie

Právnická osoba, fyzická osoba – podnikajúca

Prihlásenie:

Zmena:

A. Držiteľ (chovateľ, majiteľ) psa
Obchodné meno: ..................................................................................... IČO: ...............................
Sídlo:
Obec: .................................................................................... Číslo: ….................................
PSČ: …........................... Štát: ….......................................... P.O.Box: ..…...........................
Číslo telefónu, mobilu: ............................................ E-mailová adresa: .........................................................

B.Oprávnená osoba
Priezvisko: ...................................................... Meno: ................................. Titul: ...............
Adresa trvalého pobytu podnikateľa: .................................................................Dátum narodenia:

…...............

B. Údaje o mieste držania psa (chovného priestoru) na území obce
Pes sa chová v nehnuteľnosti:

Rodinný dom:

Byt:

Objekt na podnikanie:

Iná nehnuteľnosť: …..............................................
Adresa nehnuteľnosti v obci (lokalita) chovania psa:

................................................................................................................................................................

C. Údaje o psovi – evidenčný list psa
Meno psa: …...................................... Plemeno psa: …............................... Pohlavie: Pes

Suka

Dátum narodenia psa: …....................... Dátum nadobudnutia psa: ...........................Vek psa: …...................
Farba psa: ...........................................Výška psa v kohútiku (cm): ….......................................

Nebezpečný pes:

Nie

Áno

Čipové tetovacie číslo psa (ak ho pes má): …......................................................................................
Výcvik psa: Základný:

Dobrý:

Skúška výkonu vodiaceho (asistenčného) psa:

....................................
Skúška výkonu záchranárskeho psa : .....….......................................
Spôsob nadobudnutia psa: Kúpou:

Darovaním:

Prisvojením:

Vlastný chov:

Z útulku:

Inak: ............….....
Účel držania psa: Domáci:

Strážny:

Služobný:

Zvláštny:

Na iný účel:

….................................
Pes pohrýzol človeka: Áno:

Nie:

Ak je pes chovaný v bytovom dome uviesť číslo bytu:

.................

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a prehlasujem, že uvedením nepravdivých
údajov alebo neúplných údajov sa dopúšťam priestupku, ktorý v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. podlieha
pokute. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely evidencie
psa v zmysle citovaného zákona.

V Zákamennom, dňa: …....….................... Podpis držiteľa (chovateľa) psa: …..............................................

Držiteľ psa je povinný, každú zmenu uvedených údajov nahlásiť do evidencie do 30 dní odo dňa, kedy zmeny
nastali.

Pridelenie evidenčnej známky Obcou Zákamenné

Evidenčná známka: …...................... vydaná dňa …...................... zamestnancom OcÚ: …...............................
Poznámka:

Evidenčnú známku prevzal: ............................................................

Prílohy: Výpis príslušného registra; doklad o skúške výkonu psa; súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak držiteľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
kde sa pes chová; plná moc v prípade zastupovania; výpis príslušného registra; doklad o skúške výkonu psa; súhlas vlastníka nehnuteľnosti,
ak držiteľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, kde sa pes chová; plná moc v prípade zastupovania.

OBEC ZÁKAMENNÉ,
029 56 Zákamenné 1002

Prihlásenie psa do evidencie

Fyzická osoba

Prihlásenie:

Zmena:

A. Držiteľ (chovateľ, majiteľ) psa
Titul a priezvisko: ..................................... Meno: ........................... Dátum narodenia: ...............................
Adresa trvalého pobytu:
Obec: .................................................................................... Číslo: ….................................
PSČ: …........................... Štát: ….......................................... Číslo bytu: …..........................

Adresa prechodného pobytu – adresa, na ktorej sa držiteľ psa zdržiava
Obec: .....................................................................................Číslo: …................................
PSČ: …........................... Štát: ….......................................... Číslo bytu: …............................
P. O. Box: ......................................

Doplňujúce údaje o držiteľovi (chovateľovi) psa:
Číslo telefónu, mobilu: ............................................ E-mailová adresa: .........................................................
Rodné priezvisko držiteľa psa: ….................................................. Držiteľ psa je: ŤZP:

ŤZP-S:

B. Údaje o mieste držania psa (chovného priestoru) na území obce
Pes sa chová v nehnuteľnosti:

Rodinný dom:

Byt:

Objekt na podnikanie:

Iná nehnuteľnosť: …..............................................
Adresa nehnuteľnosti v obci (lokalita) chovania psa:

................................................................................................................................................................

C. Údaje o psovi – evidenčný list psa
Meno psa: …...................................... Plemeno psa: …............................... Pohlavie:

Pes

Suka

Dátum narodenia psa: …....................... Dátum nadobudnutia psa: ...........................Vek psa: …...................
Farba psa: ...........................................Výška psa v kohútiku (cm): ….......................................
Nebezpečný pes:

Nie

Áno

Čipové tetovacie číslo psa (ak ho pes má): …......................................................................................
Výcvik psa: Základný:

Dobrý:

Skúška výkonu vodiaceho (asistenčného) psa: ....................................
Skúška výkonu záchranárskeho psa : .....….......................................

Spôsob nadobudnutia psa: Kúpou:

Darovaním:

Prisvojením:

Vlastný chov:

Z útulku:

Inak: .......….....
Účel držania psa: Domáci:
Pes pohrýzol človeka:

Strážny:

Áno:

Nie:

Služobný:

Zvláštny:

Na iný účel: ….................................

Ak je pes chovaný v bytovom dome uviesť číslo bytu : .................

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a prehlasujem, že uvedením nepravdivých
údajov alebo neúplných údajov sa dopúšťam priestupku, ktorý v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. podlieha
pokute. Svojím podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely evidencie
psa v zmysle citovaného zákona.
V Zákamennom, dňa: …....….................... Podpis držiteľa (chovateľa) psa: …..............................................

Držiteľ psa je povinný, každú zmenu uvedených údajov nahlásiť do evidencie do 30 dní odo dňa, kedy zmeny
nastali.

Pridelenie evidenčnej známky Obcou Zákamenné

Evidenčná známka: …...................... vydaná dňa …...................... zamestnancom OcÚ: …...............................
Poznámka:

Evidenčnú známku prevzal: ............................................................

Prílohy: Kópia občianskeho preukazu, kópia doklad o skúške výkonu psa, ak ho pes má; súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak držiteľ nie je
vlastníkom nehnuteľnosti, kde sa pes chová, kópia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S držiteľa psa.

