VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Dolná Tižina
č. 2/2018
ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov
na území obce Dolná Tižina.
Obec Dolná Tižina v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 3 ods.6, § 4 ods.5, § 5 ods. 1 a § 6 ods.3 zákona č. 282/2002 Z.
z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
Čl. 1.
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je ustanoviť podmienky evidencie psov na území obce, sumu úhrady za
vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, ustanoviť podrobnosti o vodení psa, vymedziť
miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a upraviť povinnosti pri znečisťovaní verejných
priestranstiev. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov.
Čl. 2
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
uvedenej v prevej vete v mieste, kde sa v danom roku prevažne nachádza.
2. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
3. Evidenciu psov na území obce Dolná Tižina vykonáva obec, ktorá vydá držiteľovi psa
evidenčnú známku, touto držiteľ psa preukazuje jeho totožnosť. Známka je neprenosná na iného
psa.
Čl. 3
Náhradná evidenčná známka pre psa
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa obec Dolná Tižina vydá za
úhradu držiteľovi psa náhradnú známku. Výška úhrady za túto známku obec Dolná Tižina
stanovuje na 2 €.
Čl. 4
Podrobnosti o vodení psa
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 zabraňoval 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.
5. Psa možno vodiť len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v
každej situácii.
Čl. 5
Vymedzenie miest so zákazom vstupu psa
1. V katastrálnom území obce je vstup so psom zakázaný:
a) do areálu cintorína
b) do školských areálov
c) do verejných budov – obecný úrad, pošta, dom smútku, kultúrny dom a pod.
d) do areálu detských ihrísk
2. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zásahu.
Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Držiteľ psa alebo osoba vedúca psa je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško
(igelitové, mikroténové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo.
2. Osoba, ktorá vedie psa, môže vrecko s výkalmi vyhodiť do odpadovej nádoby na komunálny
odpad, prípadne do nádoby na to vyhradenej a označenej.
Čl. 7
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto VZN je oprávnený vykonávať:
 starosta obce,
 poslanci obecného zastupiteľstva,
 hlavný kontrolór obce
 poverení zamestnanci obce.

Čl. 8.
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN obce Dolná Tižina č. 2/2018 o podmienkach držania psov na území obce Dolná
bol vyvesený 9.3.2018 na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Dolná Tižina na
pripomienkovanie, zvesený 25.3.2018.
2. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Tižine toto VZN schválilo na svojom zasadnutí dňa
27.11.2019 uznesením číslo 46/2019
3. VZN obce Dolná Tižina č. 2/2018 bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovej stráne obce
13.12.2019 zvesené 31.12.2019.
Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2020.

Ing. Ľubica Ďuricová
starostka obce

