OBEC HORNÉ SRNIE
Družstevná 430/1 , 914 42 Horné Srnie

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Horné Srnie
č. 3/2017

o niektorých podmienkach držania psov v obci Horné
Srnie

V Hornom Srní, február 2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a n), § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017
o niektorých podmienkach držania psov v Obci Horné Srnie
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je stanoviť niektoré podmienky držania, vodenia a voľného pohybu psov
na území obce Horné Srnie.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Zvláštny pes je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona1
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany2
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 sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi3.
3. Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov. Za voľný pohyb 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 vlastník psa alebo osoba, ktorá nakladá so psom ako s vlastným.
5. Verejným priestranstvom sú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a sú verejne
prístupné. Sú to najmä všeobecne prístupné cesty a miestne komunikácie (vrátane mostov,
odvodňovacích priekop, parkovacích plôch a pod.)
Článok 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Ak sa
pes v danom roku prevažne nachádza na území obce Horné Srnie, je držiteľ psa povinný

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
2 Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
3 § 24 a 25 Trestného zákona
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prihlásiť psa do evidencie v obci v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty
uvedenej v prvej vete.
2. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce 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 v krajnej núdzi4
f) úhyn psa
g) strata psa.
3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, v ktorej je pes evidovaný.
4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa
uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil,
oznámiť obci. Obec vydá držiteľovi psa za úhradu 3,50 € náhradnú známku.
Článok 4
Vodenie psa v obci
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky i psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, 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 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 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 v krajnej núdzi5, oznámiť obci,
v ktorej je pes evidovaný.
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§ 24 a 25 Trestného zákona
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

5. Osoba, ktorá psa vedie a vykonáva nad ním dohľad, je povinná na požiadanie príslušníka
policajného zboru alebo osoby, ktorá sa preukáže poverením starostu obce vykonávať
kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN, preukázať totožnosť
vedeného psa evidenčnou známkou.
6. Vodiť psa na verejnom priestranstve možno len na vôdzke bezpečne upevnenej na obojku
alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak,
aby bolo možné psa bezpečne ovládať v každej situácii.
7. Zakazuje sa:
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej zábrane
pohybu (napríklad pred obchodom);
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve
(aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom).
Článok 5
Voľný pohyb psa
Na všetkých verejných priestranstvách vo vlastníctve a správe obce v celom intraviláne
obce Horné Srnie a na účelovej komunikácii vybudovanej v rámci projektu „Dobudovanie
dopravnej infraštruktúry Horné Srnie – Brumov-Bylnice“ je voľný pohyb psa zakázaný.
Článok 6
Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom
1. Vstup so psom v obci Horné Srnie je zakázaný do všetkých budov s priľahlými areálmi,
ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe obce: školské a predškolské zariadenia, outdoorové
a detské ihrisko, zdravotné stredisko, kultúrny dom, pohrebiská (Starý a Nový cintorín),
park, byty a bytové domy, na verejnú zeleň v intraviláne obce a na iné miesta označené
tabuľou „Zákaz vstupu so psom“.
2. Zákaz vstupu na miesta uvedené v ods. 1 sa nevzťahuje na zvláštneho psa.
Článok 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak vedený pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je držiteľ psa, osoba, ktorá psa vedie
alebo má nad psom dohľad, povinná výkaly bezprostredne odstrániť a v prípade potreby
uviesť miesto znečistenia do pôvodného stavu.
Článok 8
Odchyt psov na území obce6
1. Vlastník psa alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa, jeho
neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.
2. Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých psov na území obce.
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§ 22 ods. 6, 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

3. Odchyt túlavých psov a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu
vykonávať iba odborne spôsobilé osoby.
4. O odchytených psoch vedie obec evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, záznam o rase,
popis psa, pohlavie, identifikáciu (číslo známky, tetovanie, čip a pod.), popis zdravotného
stavu, informáciu o správaní a významných okolnostiach (ublíženie človeku).
5. Držiteľ odchyteného psa je obcou vyzvaný k prevzatiu si odchyteného psa.
6. Držiteľ odchyteného psa je oprávnený si odchyteného psa prevziať po:
a) preukázaní jeho vlastníctva,
b) po uhradení nákladov spojených s odchytom a umiestnením psa.
Článok 9
Priestupky a pokuty
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi obci, v ktorej je pes 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 Čl. 3, 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.
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 ods. 1 a ods. 2 písm. 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.
4. Priestupky podľa Zákona č. 282/2002 Z. z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v zn. n. p. prejednáva obec; v blokovom konaní orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch7.
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní
orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
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Článok 10
Kontrola obce
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) poslanci obecného zastupiteľstva,
b) ostatní členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve,
c) starosta obce,
d) poverení zamestnanci obecného úradu.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
2. Pri uplatňovaní tohto VZN platia primerane pomerom:
- ustanovenia zákona NR SR uvedené v poznámkach tohto VZN pod čiarou,
- ustanovenia platného VZN obce Horné Srnie o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku
a ochrane verejnej zelene na území obce Horné Srnie.
3. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona
a osobitných predpisov.
4. Toto VZN ruší VZN č. 1/2014.
5. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní číslo 171, dňa
7. februára 2017.
6. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2017.

V Hornom Srní dňa 8.2.2017
Jozef H ú s e r k a
starosta obce

