VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč

č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Podbranči na základe ustanovenia § 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení (v platnom znení) v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky držania psov v obci Podbranč.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov.
Čl. II
Základné pojmy
1. Nebezpečný pes je každý pes, ktorý pohrýzol človeka bez toho, že bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný.
2. Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru. Nepovažuje sa zaň
pohyb zvláštneho psa, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
3. Zvláštny pes je: pes používaný SBS podľa osobitného zákona, používaný horskou
službou, pri záchranných prácach (CO), poľovný, ovčiarsky, vodiaci.
Čl. III
Evidencia psov
1. Evidenciu psov vedie obec.
2. Do evidencie sa zapisuje:
- evidenčné číslo psa
- údaj o čipovaní, ak ho pes má
- meno a adresa trvalého bydliska držiteľa psa
- skutočnosť, že pes pohrýzol alebo zranil človeka bez toho, že bol vyprovokovaný
- úhyn psa
- strata psa
3. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku. Známka obsahuje názov obce a evidenčné
číslo. Známka pre nebezpečného psa bude rozlíšená inak farbou s názvom obce a evidenčným
číslom.
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4. Evidenčná známka je neprenosná
5. Cena evidenčnej známky bude v tej istej cene v akej ju dodávateľ dodá.

Čl. IV
Povinnosti chovateľov a držiteľov psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa 90 dňovej lehoty.
2. Každú zmenu skutočnosti a údajov je držiteľ psa povinný do 30 dní oznámiť na obecný
úrad.
3. Označiť svojho psa evidenčnou známkou.
4. Oznámiť odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky do 14 dní na obecnom
úrade. Obec vydá náhradnú známku za 0,66 EUR.
5. V záujme zachovania hygieny, čistoty a ochrany verejného poriadku je držiteľ psa
povinný:
- držať psa v čistote
- vodiť psa na vodítku na verejných priestranstvách
- dbať, aby pes neznečisťoval okolie
- dostaviť sa so psom k povinnému ochrannému očkovaniu proti besnote a iným
chorobám a na veterinárnu prehliadku pri ochorení.

Na celom území obce je voľný pohyb psov zakázaný!
Čl. V
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zriadenia 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 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 a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten kto vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú
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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.
Čl. VI
Priestupky
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
neprihlási psa do evidencie
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky spôsobilosti
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
1.
a)
b)
c)

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 osobe, 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 krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
3. Za priestupok sa podľa
a) odseku 2 písm. d/ a e/ obec uloží pokutu do 17,00 EUR.
b) odseku 1 a odseku 1 písm. a/ až c/ obec uloží pokutu do 166,00 EUR.
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 príjmom 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. Odchyt psov zabezpečí obec s mestom Senica za poplatok, ktorý uhradí držiteľ psa spolu
s pokutou podľa čl. VI ods. 3. Cerberus, n. o., Železničná 465, 905 01 Senica (areál
bývalých kasární)
10. Podmienky pre vykonávanie služby šarhu – odchytu psov pre obce v okolí Senice.
navrhované ceny: dopravné náklady ........................ 0,50 EUR/km
odchyt psa ...................................17,00 EUR
Útulku Cerberus dá mesto k dispozícii vhodný automobil.
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Čl. VII
Prechodné ustanovenia
1. Na tomto VZN Obce Podbranč sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Podbranči a to dňa
15.12.2009 Uznesením č. 144/2009.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010.

Vyvesené : 15.12.2009
Zvesené : 31.12.2009

Viera Končitá
starostka obce
Podbranč
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