OBEC REPEJOV
Obecné zastupiteľstvo v Repejove na základe ustanovení §3 ods.6, §4 ods.5, §5 ods. 1 a §6
ods.3 zák.č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom
znení a v súlade s ust.§ 6 ods.1 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vydáva pre územie obce Repejov toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 4 /2020
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Repejov.

Čl. I.
Základné ustanovenia
1. Účelom tohoto nariadenia je v súlade s platnou právnou úpravou určiť podrobnosti vodenia
psov, miesto, kde je voľný pohyb psov zakázaný, miesto, kde je vstup so psom zakázaný,
podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a sumu úhrady za náhradnú evidenčnú
známku psa.
Čl.II.
Základné pojmy
1. Chovateľ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa trvalo alebo prechodne chová
alebo drží.
2. Pes je spoločenské zviera, ktoré je chované človekom, predovšetkým v jeho domácnosti.
3. Zvláštnym psom je pes:
- používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
- používaný horskou službou
- používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany
- poľovný
- ovčiarský
- vodiaci
- používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku
4. 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 krajnej núdzi.
5. Voľným pohybom psa je pohyb 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.

6. Túlavým psom je pes, ktorý sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybuje po
priestranstvách voľne dostupných verejnosti a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je v čase tohto
pohybu známy.

Čl.III.
Umiestňovanie, vodenie, chov a držanie psov
Umiestnenie psa
1. Psa možno pri chove trvalo umiestniť iba v chovnom priestore alebo zariadení určenom na
chov, ktoré:
- mu umožňujú vykonávať biologické a etologické potreby primerané jeho druhu, veku a
zdravotnému stavu
- spĺňa zoohygienické a hygienické požiadavky
- umožňuje jeho dennú kontrolu
- zabraňuje jeho úteku
2. Ak je chovaný pes trvalo umiestnený vonku, ma mať priestor na spánok a odpočinok a
priestor, ktorý ho chráni pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi, najmä pred dažďom,
mrazom a priamym, slnečným žiarením.
3. Psa nemožno chovať potme alebo bez stáleho priameho prístupu čerstvého vzduchu.
4. Psa nemožno ponechať samého v osobnom aute alebo kabíne nákladného auta, ktoré je na
priamom slnečnom žiarení alebo na mraze a nemá zabezpečené priame vetranie.
5. Psa nemožno ponechať v uzavretom chovnom priestore bez možnosti močenia a kalenia
dlhšie ako 12 hodín denne.
6. Stav chovného priestoru a stav zariadenia na chov treba kontrolovať denne a zistené
nedostatky neodkladne odstrániť.
Vodenie psa
1 Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je
fyzický a psychický spôsobila 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 Psa možno vodiť na verejné priestranstvá len na vôdzke.
3 Vôdzku, na ktorej je pes vodený mimo chovného priestoru alebo mimo zariadenia na chov,
možno uviazať len na obojok alebo na prsný postroj. Nemožno ju uviazať na tŕňový obojok ani
na elektronický obojok. Na sťahujúci obojok ju možno uviazať, ak ide o služobného psa počas
služobného zákroku.
4 Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobila na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.

5 Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
6 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 krajnen núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Chov psa
1. Pes starší ako šesť mesiacov sa označuje príveskom umiestneným na obojku. Z označenia
musí byť zrejme, kde je pes evidovaný na účely miestneho poplatku. Tieto známky je možné
zakúpiť na Obecnom úrade v Repejove.
2. Psa nemožno:
- chovať v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám,
najmä v pivnici, na povale, na balkóne /lodžii/, v garáži a pod., ani v zariadení na chov iného
spoločenského zvieraťa /napr. v klietke/
- vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa počas
služobného zákroku a vodiaceho psa
- vodiť bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú
ľudia, okrem vodiaceho psa, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných
osôb alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia /napríklad bez košíka/
- nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb psov
zakázaný, okrem služobného psa počas služobného zákroku
- ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve /napr. pred obchodom/
- podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných psov
počas výcviku alebo služobného zákroku
- používať na psie zápasy ani na prípravu na ne.
3. Psa chovaného vonku možno dlhodobo uväzovať iba na vodiacom zariadení, ktoré je dlhé
najmenej tri metre a má voľne sa kĺzajúce vodidlo, ktoré mu umožňuje voľný pohyb najmenej
dva metre na každú stranu. Iný spôsob uviazania psa je možný len v nevyhnutnom prípade,
najviac na osem hodín a to za predpokladu, že pes má vodidlo najmenej dva a pol metra dlhé
s dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi jeho skrátenie.
4. Suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa a šteňa mladšie ako šesť
mesiacov nemožno dlhodobo uväzovať.
Povinnosti chovateľa
1. Chovateľ je psa povinný prihlásiť:
- psa mladšieho ako 6 mesiacov do 15 dní po jeho nadobudnutí na OcÚ Repejov
- psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov do 15 dní od jeho nadobudnutia na OcÚ Repejov
2. Pri prihlásení psa chovateľ predloží:
- zdravotný preukaz psa
- v bytových domoch písomné stanovisko susedov chovateľa, ktorí bývajú na tom isto podlaží
ako chovateľ a ktorí bývajú nad a pod bytom chovateľa

3. Chovateľ psa je povinný mimo svojho bytu:
- mať psa na vodidle s max. dĺžkou vodidla 2,5 m
- dať psovi ochranný náhubok
- dať psovi na viditeľné miesto evidenčnú známku obecného úradu.
4. Chovateľ psa je povinný verejné priestranstvo vyčistiť od exkrementov svojho psa
5. Každý chovateľ je povinný:
- vytvárať a udržiavať vhodné hygienické podmienky, v ktorých sa pes chová alebo zdržiava,
- chovať psov spôsobom, v prostredí a v podmienkach, ktoré zodpovedajú ich fyziologickým
potrebám a úžitkovému typu,
- sledovať zdravotný stav psa predchádzať jeho ochoreniu, pri ochorení mu včas poskytnúť
prvú pomoc a zabezpečiť potrebnú odbornú veterinárnu pomoc, pri poranení človeka ihneď
vyšetriť psa u veterinára a výsledok doručiť ošetrujúcemu lekárovi alebo poranenému človeku,
- plniť opatrenia určené orgánmi veterinárnej starostlivosti,
- dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi
občanmi,
- požiadať o vystavenie zdravotného preukazu psa, ktorý obsahuje identifikačné údaje
chovateľa psa, záznam o zdravotnom stave psa, vykonaných očkovaniach proti besnote a
odčervení psa,
- platiť poplatok za psa staršieho ako 6 mesiacov v zmysle VZN o miestnych poplatkoch mimo
psov zaradených do Kynologickej záchrannej služby SR, - vlastník alebo držiteľ psa je povinný
zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného alebo nežiadúceho
rozmnožovania.
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov /ďalej len evidencia/. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote
do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete na OcÚ v Repejove, ak sa
pes v danom roku prevažné nachádza v obci Repejov.
2. Evidenciu vedie OcÚ Repejov.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a/ evidenčné číslo psa
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes ma
c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
h/ úhyn psa
g/ strata psa
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť OcÚ, kde je alebo má byť pes evidovaný
5. 0bec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa /ďalej len známka/

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa do 14 dní odo dňa čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil povinný oznámiť na
OcÚ Repejov.
Čl.IV
Zákaz voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Je zakázaný voľný pohyb psov na týchto verejných priestranstvách:
- detské ihriská
- športové ihriská
- miestny park
- cintorín
2. Je zakázaný pohyb psov bez dohľadu, pričom dohľadom sa rozumie neustály a priamy dozor
nad psom fyzickou osobou fyzický a psychický spôsobilom a schopnom psa ovládať v každej
situácii, kontrolovať psa a zabezpečiť poslúchnutie jej povelov
3. Vstup so psami je zakázaný:
- na detské ihriská, pieskoviská a športoviská
- do kultúrneho domu a budovy obecného úradu
- do predajní, prevádzok služieb a zariadení verejného stravovania
- do kostola
4. Miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psov a zákaz vstupu so psom je označený tabuľkou.

Čl.V.
Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa
1. Za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa je poplatok 3,0 eur.
Čl.VI.
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo je ten, kto psa vedie, povinný znečistený priestor
vyčistiť.
Čl.VII.
Priestupky
1. Priestupky podľa §7 zák.č.282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov:
2. Priestupku sa dopustí držiteľ psa , ak

a/ neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo ma byť evidovaný, každú zmenu skutočnosti
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dni od ich zmeny,
b/ neprihlási psa do evidencie
c/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.1 a 2,
d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, f/ nezabráni voľnému pohybu psa
okrem priestorov na to určených,
3. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa , ak
a/neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b/ nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane / § 24 a 25 trestného zákona/
d/ nepreukáže známkou totožnosť psa,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f/ neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
4. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písmena a / až c/ možno uložiť pokutu do 165 eur
a za priestupok podľa ods.2 písm d/ až f/ možno uložiť pokutu do 65 eur.
5. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec
6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch
7. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní
orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
8. Priestupky podľa zák.č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov
a/ priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo
právnická osoba, ktorá nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho
neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania.
b/ Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000eur ak táto opusti
zviera s úmyslom zbaviť sa ho , nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho
neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania /priestupok/
c/ Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi, alebo právnickej osobe
pokutu od 2500 do 4000 eur , ak opusti zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia
nezabránenia úteku zvieraťa, jeho neoprávneného alebo nežiaduceho rozmnožovania
/správny delikt/
d/ V prípadoch zistenia priestupku podľa ods.2 písm.b. alebo správneho deliktu podľa ods.2,
písm.c. obec postúpi podnety občanov na vybavenie orgánu veterinárnej správy.
e/ Nezabránenie úteku psa aj jeho opustenie a s tým spojené neochránenie ho pred možnými
stretmi s vozidlami, príp. pred iným somatickým či psychickým poškodením sa považuje za
týranie zvierat.
Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.10.2020 a týmto dňom sa rušia
predchádzajúce VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na
území obce Repejov

Peter Cipka
Starosta obce

