Obec KĽAČNO
Obecný úrad

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
na území obce Kľačno
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Obec Kľačno v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 282/2002
Z.z., v platnom znení, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej
len zákon)
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Kľačno.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Obec Kľačno v rozsahu uvedenom v zákone upravuje niektoré podmienky držania
a chovu psov v obci a plní úlohy uložené jej zákonom.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je ochrana života a zdravia
obyvateľov zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenia čistoty a verejného
prostredia v obci vo vzťahu na chov psov, vymedzenie pohybu týchto zvierat a
podmienky chovu a držania psov.
Čl. II
Predmet a pôsobnosť úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov, a to:
- evidenciu psov v obci,
- vodenie psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia,
- podrobnosti o vodení psa,
- určenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
- určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
- podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných
podľa osobitných predpisov.
Čl. III
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty 90 dní v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa,
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 núdzi,
f) úhyn psa,
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g) strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci.
5. Obec 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. Známka je neprenosná na iného psa. Vydávanie
známok a ich evidenciu vykonáva obecný úrad.
6. V prípade, odcudzenia, zničenia alebo straty známky, je držiteľ psa povinný do 14
dní od vtedy, čo stratu, odcudzenie alebo zničenie známky zistil, oznámiť obci, kde
je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú
známku.
7. Obec Kľačno určuje sumu úhrady za náhradnú známku vo výške 2,-€.
Čl. IV
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov možno len na
vôdzke bezpečne pripevnenej k obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej
dĺžka musia byť primerané psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej
situácii.
2. 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 zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a
životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže
len osoba plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
5. 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.
Čl. V
Vymedzenie miesta
Obec určuje a vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom
zakázaný:
- voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách, v areáli
cintorína, v areáloch ZŠ, MŠ, detských ihrísk, miest s upravenou okrasnou
výsadbou a športového ihriska,
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-

vstup so psom je zakázaný do nasledovných budov v katastrálnom území obce
Kľačno:
a) potravinárskych predajní,
b) reštauračných zariadení,
c) do budov základnej školy, materskej školy,
d) obecného úradu, kultúrneho domu, klubu dôchodcov,
e) rímsko-katolíckeho kostola a jeho okolia,
f) domu smútku,
g) priestorov požiarnej zbrojnice,
h) autobusových čakární.
Zákaz vstupu so psom na vymedzené miesta sa nevzťahuje na fyzickú osobu s
ťažkým zdravotným postihnutím sprevádzanú psom so špeciálnym výcvikom.

Čl. VI
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný
výkaly bezprostredne odstrániť.
2. Každý, kto vedie psa po verejnom priestranstve, je povinný mať pri sebe vhodný
obal na odstránenie psích výkalov, psie výkaly z verejného priestranstva
bezodkladne odstrániť a obal s výkalmi po uzavretí vhodiť do nádob na
komunálny odpad.
Čl. VII
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa alebo osoba, ktorá vedie psa ak svojim konaním
poruší ustanovenia § 7 ods.1 a 2. zákona č.282/2002 Z.z. v platnom znení. Za
spáchanie priestupku je možné uložiť pokutu až do výšky 165 €.
2. Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
Čl. VIII
Chov a držanie psa
Psa možno na území obce Kľačno chovať a držať pri dodržaní ustanovení § 5
vyhlášky MP SR č.231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a
nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat v platnom znení.
Čl.IX
Identifikácia a registrácia psa
1. Vlastník psa je v zmysle § 19 ods.9. zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti, v platnom znení povinný zabezpečiť trvalé označenie psa
transpondérom (mikročipom) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do
12 týždňov veku psa a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v
centrálnom registri spoločenských zvierat.
2. Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý
je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu.
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Čl.X
Spoločné ustanovenia
1. Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce a osoby písomne poverené obcou.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke
obce dňa 6. 3. 2019 na dobu 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo v Kľačne dňa 29. 3. 2019 Uznesením č. 2/2019 bod č. 3
schválilo toto VZN viac ako 3/5-inovou väčšinou prítomných hlasov poslancov.
3. VZN bolo na úradnej tabuli na úradnej tabuli obce vyvesené a na webovej stránke
obce zverejnené dňa 1. 4. 2019.
4. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Kľačno
dňom 16. 4. 2019.
5. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 2/2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Kľačno.
v Kľačne
dňa 1. 4. 2019
Jozef ĎURIŠ
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 1. 4. 2019
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené dňa 16. 4. 2019 a týmto dňom nadobudlo
účinnosť.
v Kľačne
dňa 16. 4. 2019
Jozef ĎURIŠ
starosta obce

