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Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods.
4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 2/2014
O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV na území Obce Pavlovce nad Uhom
§1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) podrobnejšie upravuje
niektoré ustanovenia zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).
2/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť niektoré podmienky
držania, evidencie a vodenia psov, ako aj niektoré podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu
života obyvateľov v obci Pavlovce nad Uhom.
3/ Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na každú právnickú a fyzickú osobu, ktorá je
držiteľom psa, okrem služobného psa, používaného podľa osobitných predpisov.
4/ Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného
zákona a osobitných predpisov.
5/ Záležitosti neupravené týmto VZN sa riadia zákonom.
§2
Evidencia psov
1/ Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známky vykonáva Obec Pavlovce nad
Uhom v súlade s ustanovením § 3 Zákona.
2/ 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 tohto
odseku na Obecný úrad Pavlovce nad Uhom.
3/ Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť na Obecný úrad Pavlovce nad
Uhom.
4/ Evidenciu a vydávanie známok vedie Obec Pavlovce nad Uhom, ktorá vydá
držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len známka). Na
známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je
pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Držiteľ vystavuje
psa, ktorý nebude mať platnú známku nebezpečenstvu odchytu.
5/ Známka je neprenosná na iného psa. Stratu, odcudzenie či zničenie známky je
držiteľ psa povinný ohlásiť na Obecný úrad Pavlovce nad Uhom do 14 dní odvtedy, čo stratu,
odcudzenie alebo zničenie známky zistil.V tom prípade mu bude za úhradu vydaná náhradná
známka.
6/ Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 3,00 eur.

§3
Vodenie psa
1/ Na území Obce Pavlovce nad Uhom vodiť psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia 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 zabraňovať 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/ Pri vodení psa je ten, kto psa vedie povinný dodržiavať tieto pravidlá:
a) nie je dovolené vyzývať psa k útoku na iného psa alebo osobu,
b) v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi psami alebo k poraneniu tretej osoby, je držiteľ psa
alebo osoba, ktorá vedie psa, povinný zranenej osobe oznámiť meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu a predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne vyšetrenie
svojho psa,
c) pri vodení psa je ten, kto psa vodí, povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť psovi
v úteku,
d) po celú dobu vodenia psa, ten, kto psa vodí, ho musí mať pod dohľadom, najmä nesmie
psa opustiť a priviazať ho pred vstupom do budovy, vzdialiť sa od psa na vzdialenosť väčšiu
ako 10 m.
§4
Vymedzenie miest
1/ Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný:
a) na všetkých verejných priestranstvách na území obce (okrem vodiaceho psa a služobného
psa počas zákroku),
b) na miestach s upravenou kvetinovou výzdobou a výsadbou zelene,
c) pred nákupnými a reštauračnými zariadeniami,
d) na autobusovej zastávke.
2/ Miesta, kde je vstup so psom zakázaný:
a) na cintoríny a do Domu smútku,
b) na detské ihriská,
c) do areálov a objektov škôl a školských zariadení,
d) do areálov a objektov športových ihrísk a štadiónov prístupnych verejnosti,
e) do areálov a objektov zdravotníckych zariadení,
f) do kultúrno-spoločenských objektov,
g) do verejných budov v správe obce,
h) prevádzok a obchodov s potravinami,
i) na ďalšie miesta viditeľne označené nápisom „Zákaz vstupu so psom“.
3/ Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný na celom území Obce Pavlovce nad
Uhom.
4/ Zákaz voľného pohybu psa neplatí v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú
bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.

§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1/ V záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ
psa povinný:
a) držať psa v čistote, dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá,
b) ten, kto vedie psa je povinný mať pri sebe vrecko alebo hygienickú rukavicu na
odstránenie exkrementov,
c) exkrementy je nutné odstraňovať do vreciek a tieto vhadzovať do odpadkových košov na
to určených, v prípade absencie takýchto košov využiť kôš na komunálny odpad.
2/ Predošlé ustanovenia v ods. 1 sa nevzťahujú na osoby, ktorým to bráni zdravotný
stav, napr. vozíčkári, osoby pohybujúce sa pomocou bariel, nevidomí, pokiaľ psa vedú bez
prítomnosti tretej osoby.
§6
Starostlivosť o psov
1/ Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa
osobitného predpisu (zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov).
§ 7
Odchyt túlavých psov
1/ Odchyt túlavých psov na území obce sa považuje za úkon uskutočňovaný vo
verejnom záujme.
2/ Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými
štátnymi orgánmi alebo v medziach ich pokynov (zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v platnom znení).
§8
Priestupky
1/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) neoznámi obci Pavlovce nad Uhom, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný
každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnémupohybu 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 vyprokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
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 ods. 1 a ods. 2 písm.a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a
za pristupok podľa ods. 2 písm.d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
4/ Priestupky podľa tohto VZN prejednáva Obec Pavlovce nad Uhom. Na priestupky
a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch – zákon SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorľších predpisov.
§ 9
Spoločné, zrušujúce a záverečné ustanovenia
1/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia môžu vykonávať poverení
zamestnanci Obce Pavlovce nad Uhom.
2/ Ostatné podrobnosti evidencie a držania psov, ktoré neupravuje toto VZN, musia
byť v súlade s ostatnými predpismi, najmä v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom číslo 4/2002 o
podmienkach držania psov na území Obce Pavflovce nad Uhom, ktoré bolo schválené
obecným zastupiteľstvom dňa 18.11.2002.
4/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Pavlovce nad Uhom sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom dňa 28.3.2014 uznesením č. 101/2014.
5/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli obce.

Mária Dufincová, v.r.
starostka obce

