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Obec Dunajská Lužná podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o držaní psov"), vydáva nasledovné
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
§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
v katastrálnom území obce Dunajská Lužná.
§2
Predmet úpravy
(1) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky držania psov, ich
evidencie a vodenia psov, vymedzenia miesta zákazu voľného pohybu psov a zákazu
vstupu psa, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
odchytu psov alebo vykonávanie dozoru nad dodržiavaním VZN a sankcie za jeho
porušovanie.
(2) VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (§1
ods. 2 zákona o držaní psov).
§3
Vymedzenie pojmov
(1) Zvláštnym psom je pes
a)
používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitého zákona,
b)
používaný horskou službou,
c)
používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d)
poľovný,
e)
ovčiarsky,
f)
vodiaci,
g)
používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
(2) 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 v
krajnej núdzi.
(3) Voľným pohybom psa sa rozumie 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) Držiteľ psa je osoba, ktorá so psom nakladá ako s vlastným.
(5) Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú najmä:
a) miestne komunikácie, cesty, chodníky, parkoviská,
b) parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné
pietne miesta,
c) detské ihriská, pieskoviská, športoviská, atď.

6) Vôdzkou sa rozumie také upevnenie psa k obojku alebo prsnému postroju, ktorým ten,
kto psa vedie, ho bezpečne ovláda, alebo ktoré je spôsobilé psa spoľahlivo zabezpečiť
na určenom mieste aj v prípade krátkodobého opustenia, či ponechania bez kontroly a
dozoru na verejne prístupnom priestranstve. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
§4
Evidencia psov
(1) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3
zákona o držaní psov.
(2) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. 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.
(3) Evidenciu psov vedie obec. Vydávanie evidenčných známok zabezpečuje obecný
úrad, referát miestnych daní a poplatkov. Obec vydáva prvú známku bezplatne. Na
známke sa uvedie evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný. Pri
evidencii nebezpečného psa budú vydané červené známky, na ktorých sa uvedie
evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný.
(4) Do evidencie sa zapisuje okrem požiadaviek uvedených v § 3 ods. 3 zákona o držaní
psov aj rasa psa, telefonický kontakt na majiteľa psa, dátum ohlásenia straty známky
a dátum vydania novej známky.
(5) Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže túto skutočnosť príslušným dokladom o
absolvovaní skúšky ( napr. ZŤP, protokolom o vykonaní skúšky a pod.).
(6) Stratu, odcudzenie alebo zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 14 dní
obecnému úradu, kde je pes evidovaný.
(7) Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,50 €. (miestnu daň za psa
upravuje VZN o miestnych daniach).
(8) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti na obecný úrad.
§5
Podrobnosti o vodení psa
(1) Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov.
(2) V súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní psov sa ustanovujú ďalšie podrobnosti o vodení
psov takto:
a)
osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad na miestach verejnosti
prístupných, je povinná na požiadanie povereným pracovníkom obecného úradu
(preukáže sa poverením od obecného úradu), preukázať totožnosť psa známkou,
b)
známka, ktorá je neprenosná, musí byť umiestnená viditeľne na obojku psa,
c)
pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený
známkou umiestnenou na obojku,
d)
vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke.
(3) Zakazuje sa:
a)
opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej
zábrane pohybu (napríklad pred obchodom a pod.),
b)
opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného
náhubkom).

§6
Zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu so psom
(1) Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný:
a)
vo vonkajších priestoroch zariadení pre deti, mládež,
b)
vo vonkajších priestoroch zariadení pre dôchodcov, sociálnych a zdravotníckych
zariadení, ktoré sú verejne prístupné, pokiaľ prevádzkovateľ týchto zariadení
voľný pohyb psa osobitne nepovolil a pokiaľ povolenie neoznačil spôsobom
viditeľným z ulice alebo z verejného priestranstva.
(2) Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
a)
pietne miesta,
b)
objekty určené pre deti, mládež, dôchodcov,
c)
zdravotnícke zariadenia,
d)
športoviská a detské ihriská,
e)
na iné miesta označené „Zákaz vstupu so psom“.
§7
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo v intraviláne obce, je ten, kto vedie psa, povinný
exkrementy bezprostredne odstrániť tak, že ich vloží do vhodného obalu a s obalom
ich vhodí do odpadových kontajnerov určených na psie exkrementy.
§8
Odchyt psov
(1) Pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, alebo pes,
ktorý na verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže byť
odchytený oprávnenou osobou.
(2) O odchytených psoch vedie obecný úrad evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu,
záznam o rase, resp. popis psa, pohlavie, identifikáciu (známkou, tetovaním, čipom a
pod.), prípadne opis jeho zdravotného stavu, informácie o správaní, významných
okolnostiach (napadnutie človeka, alebo iného zvieraťa).
(3) Odchytený pes bude umiestnený v karanténe, v areáli Slobody zvierat.
(4) Držiteľ psa je oprávnený si prevziať odchyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva.
Obec takémuto majiteľovi dá k náhrade prostriedky vynaložené na odchyt psa.
§9
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú
zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich
zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.
1 a 2 zákona o držaní psov,
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.
(2) 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,
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.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165
eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenie
(1) O podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje obec.
(2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva poverený zamestnanec obecného úradu.
(3) Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie, držania a chovu psov musia byť
najmä v súlade so zákonom o držaní psov, a s ďalšími platnými predpismi o ochrane
zvierat, o veterinárnej starostlivosti a o zdraví ľudí.
(4) VZN nadobúda účinnosť po jeho schválení obecným zastupiteľstvom a po uplynutí
pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej tabuli
(5) VZN bude prístupné na nahliadnutie po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade a na
obecnej web stránke.
(6) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná dňa
30.08.2012 uznesením OZ číslo 2012/07-05.

V Dunajskej Lužnej dňa 30.08.2012

Štefan Jurčík
starosta obce

