Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č.4/2002 o
podmienkach chovu psov na území obce Dunajská Lužná zo dňa
21.11.2002
Zrušené uznesením číslo D/1 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
27.05.2003. Držanie psov upravuje zákon NR SR č. 282/2002 Zb.
Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná podľa § 11 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, občianskeho zákonníka č. 47/92 Zb., zákona č. 272/94 Zb. o ochrane zdravia ľudí,
zákona č. 115/95 Zb. o ochrane zvierat , zákona č. 282/2002 Zb., zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení zmien a doplnkov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach
chovu psov na území obce Dunajská Lužná.
Vymedzenie pojmov
(1) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov.
(2) Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný spôsobilou osobou, ktorá ho vedie.
(3) Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b) vodiaci
c) poľovný
d) používaný pri záchranárskych prácach
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti chovateĺov psov vo vzťahu k občanom a
životnému prostrediu a základné podmienky chovu a pohybu psov na území obce Dunajská Lužná.
(2) Nariadenie ustanovuje podmienky chovu psov fyzických a právnických osôb v obci.
(3) Nariadenie o podmienkach chovu psov osobitne sleduje bezpečnosť občanov v súvislosti s uhryznutím a
chorobami prenosnými na ľudí a možnosťou ich urýchleného vyhľadávania.
(4) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.

§2
Podmienky chovu psov
(1) Pes je súkromným majetkom svojho vlastníka. Vlastníkom psa môže byť iba osoba spôsobila na právne
úkony. Maloletí , prípadne osoby so zníženou spôsobilosťou na právne úkony, môžu byť majiteľmi psa len
so súhlasom zákonného zástupcu, resp. opatrovníka.
(2) V hromadnej bytovej výstavbe je dovolené v jednom obytnom byte chovať najviac 2- psov. Netýka sa to
doby nutnosti pobytu mláďat do odstavenia. V rodinných domoch tento počet nie je stanovený.
(3) Držanie a chov psov podlieha predpisom o veterinárnej starostlivosti.
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(4) Pod sankciou pokuty je zakázané pustiť psa, napr. vypustením do voľnej prírody , uhynutého psa dávať
do smetných nádob ,alebo na verejné skládky odpadov. Pri náhlom uhynutí psa , alebo keď je podozrenie,
že pes uhynul na niektorú infekčnú chorobu, musí byť zviera odovzdané na asanáciu prostredníctvom
veterinárneho zariadenia.
(5) Pes nesmie byť chovaný bez zabezpečeného dozoru vlastníka (napr. v záhradkarskej osade a pod. alebo
iným spôsobom týraný)
(6) Túlaví psi a psi majiteľov, ktorí nerešpektujú toto nariadenie obecného zastupiteľstva , budú odovzdaní do
zariadenia veterinárnej služby na náklady majiteľa. (napr. v spojitosti s uhryznutím)
(7) Konanie verejných kynologických akcií je možné len so súhlasom obecného úradu a príslušného
veterinárneho zariadenia.
§3
Práva a povinnosti chovateľov psov
(1) Chovateľ má právo:
a) na chov psov podľa tohoto záväzného nariadenia
b) na náhradu škody, ktorá bola jeho zvieraťu spôsobená od osoby zodpovednej za spôsobenie škody,
uplatnenú spravidla v občianskoprávnom konaní.
(2) Chovateľ je povinný najmä:
a) prihlásiť psa staršieho ako 90 dní k registracii na obecný úrad. Po zaplatení poplatkov obdrží chovateľ
pre psa registračnú známku platnú v bežnom kalendárnom roku.
b) zabezpečiť, aby pes neohrozoval životné prostredie, životné podmienky občanov a aby svojím
konaním neobťažoval okolie
c) zabespečiť zvieraťu výživu, hygienu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým
potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebný dostatok pohybu a urobiť opatrenia na zabránenie jeho
úteku
d) nedovoliť voľný pohyb psov na verejných priestranstvách, vodiť zviera môže iba osoba psychicky a
fyzicky spôsobilá psa ovládať za každej situácie
e) na verejných priestranstvách a miestach sústredeného pohybu ľudí musí byť pes na vodidle a musí mať
náhubok. Mimo miest sústredeného pohybu ľudí musí mať pes náhubok , alebo byť na vodidle. Toto
opatrenie sa nevzťahuje na zvláštnych psov a na psov používaných počas súťaže konanej podľa
medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
f) dodržiavať zákaz vstupu so psom na miesta označené „Zákaz vstupu so psom“ - neplatí pre osoby,
ktoré používajú vodiaceho psa
g) bezodkladne odstrániť nečistoty spôsobené psom zo všetkých verejných komunikácií a podobných
plôch, neplatí pre osoby používajúce vodiaceho psa
h) majiteľ psa je povinný imunizovať psa proti besnote pravidelne 1- krát za rok a o tomto veterinárnom
úkone mať oficialny doklad. Tento doklad je povinný predložiť poškodenému v prípade poranenia a
všetkým osobám oprávneným na kontrolu. Ak pes poraní osobu alebo zviera, musí byť predvedený na
veterinárnu kontrolu.
ch)udržiavať psa v dobrej zdravotnej kondicii
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i) asanovať uhynutých psov prostredníctvom organizácie, ktorá je odborne spôsobila a má na výkon tejto
činnosti povolenie príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti
j) uhradiť všetky náklady , spojené s odchytom zvieraťa a jeho umiestnením v karanténe
k) osoba sprevádzajúca psa je povinná zabezpečiť, aby na obojku psa bola registračná známka vydaná
obecným úradom.
l) pri odcudzení, zničení ,alebo strate registračnej známky psa je držiteľ povinný do 14 dní od zistenia
nahlásiť stratu na obecný úrad. Obec, v ktorej je pes prihlásený k evidencii, je povinná za úhradu 100
Sk vydať náhradnú známku.
(3) Je zakázaný
a) vstup so psom na detské ihriská a pieskoviská, do areálov školských a predškolských zariadení, na
športoviská a štadióny prístupné verejnosti , na cintoríny, do zdravotných zariadení, a ďalšie miesta
označené zákazom vstupu so psom.
b) chov psov na balkónoch a lógiach, v zariadeniach. verejného a spoločného stravovania, v zariadeniach
potravinárskej výroby , v obchodoch , v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej
starostlivosti. Na chov zvierat v spoločných zariadeniach pre deti a mládež je potrebné povolenie
orgánu veterinárnej starostlivostia a orgánu na ochranu zdravia ľudí.
(4) Zákaz podľa odseku 3 a) sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a polície pri výkone služobných
povinností a na psov vodiacich nevidiacich.
§4
Sankcie
Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie obsahuje ustanovenia o pokutách , ide o nasledovné peňažné
tresty:
(1) Fyzická osoba , ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie , dopúšťa sa priestupku proti poriadku
v správe, za ktorý možno uložiť pokutu do 1 000 Sk, v blokovom konaní možno uložiť pokutu do 500 Sk
v zmysle zákona SNR. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
(2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie , môže starosta obce v zmysle štatútu obce uložiť pokutu až
do výšky 100 000 Sk.
(3) Pokutu možno uložit do 2 mesiacov odo dňa , kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil,
najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná dňa
21.11.2002 uznesením č. C/2
(2) Zmeny alebo doplnky VZN možno vykonať len VZN.
(3) VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

Ing.Ladislav Cingel v.r.
starosta obce
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