Všeobecne záväzné nariadenie obce KOLINOVCE
č. 1/2017
o podmienkach chovu a držania psov na území obce Kolinovce
Obec Kolinovce (ďalej len „obec“) v zmysle § 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 v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“).

Návrh
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) podrobnejšie upravuje podmienky
držania psov v katastrálnom území obce Kolinovce, najmä práva a povinnosti právnických
a fyzických osôb pri držaní psov na území obce, evidencie psov a určenie zásad vodenia psov,
odchytu psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev a riešenie priestupkov.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
Článok 2
Evidencia psov
1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ustanoveniami
zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov.
2. Evidenciu a vydávanie známok vedie obec. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do
evidencie evidenčnú známku psa.
3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný oznámiť obci do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil.
Náhradnú známku vydá obec za úhradu 2,00 EUR.
4. Výška dane za psa je stanovená VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
6. Od 6 mesiacov veku psa je chovateľ povinný platiť daň za psa v súlade s VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.
Článok 3
Podrobnosti o vodení psa
Podrobnosti o vodení psa upravuje § 4 zákona 282/2002 o držaní psov.
1.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.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 núdzi, oznámiť obci, kde je
pes evidovaný.
Článok 4
Vymedzenie miest s obmedzeným pohybom psov
1.Voľný pohyb psov je zakázaný v obci Kolinovce na verejných priestranstvách vo vlastníctve
obce, t.j. chodníky, parkoviská, pozemné komunikácie.
2.Zakazuje sa vstup so psom:
- do budovy Obecného úradu, Materskej školy a Kultúrneho domu Obce Kolinovce
- do areálu cintorína
- do areálu dvora Materskej školy Kolinovce
2.Miesta vymedzené podľa ods.2 musia byť viditeľne označené.
3.Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov, na psov používaných súkromnými
bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona psov používaných pri záchranných prácach
a pri plnení úloh civilnej ochrany.
Článok 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1.Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, je povinný bezprostredne po znečistení verejného
priestranstva odstrániť psie výkaly z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.
Článok 6
Priestupky
Na vymedzenie priestupkov a pokút sa použijú ustanovenia definované v §7 zákona NR SR č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Článok 7
Prechodné a záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí OZ dňa ....... uznesením
č. ...... a nadobúda účinnosť dňom ...............
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Kolinovce.
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