Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gerlachov č. 01/2014
ktorým sa upravujú podmienky držania psov.
Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove na základe § 5 zákona NR.SR č. 282/2002 Z.z. ,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov vydáva pre územie obce Gerlachov toto
všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len VZN / , ktorým sa upravujú podmienky držania
psov na území obce Gerlachov .
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN
a/ zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh CO
4. poľovný
5.ovčiarsky
6. vodiaci
b/ 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 v krajnej núdzi.
c/ voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov
§3
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 prvej vete.
2. Evidenciu vedie obec.
3. Do evidencie sa zapisuje:
- evidenčné číslo psa
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu držiteľa psa
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka
- úhyn, strata psa
4. Každú zmenu, ktorá sa zapisuje do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní oznámiť
obci , kde je pes evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. Odcudzenie, zničenie, stratu nahlásiť do 14 dní obci, kde je pes evidovaný. Obec vydá
náhradnú známku za úhradu ...... 2,- €

§4
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia pre chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
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 osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný túto skutočnosť, že pes pohrýzol človeka nahlásiť obecnému úradu,
kde je pes evidovaný.
5. Zakazuje sa akýkoľvek voľný pohyb psov po obci!
§5
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a/ neprihlási psa do evidencie
b/ umožní aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky § 4 ods.1,2
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný
d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno , priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol.
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c/ neohlásil, že pes pohrýzol človeka
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu
Pokuty
3. Za priestupok podľa:
a/ odseku 2 pís. d/.......................10,- €
pís.e/........................ 17,- €
b/ odseku 1 a 2 pís. a- c/...............100,- €
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela- najneskôr do troch rokov.
5. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
6. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, uloží sa mu
pokuta do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§6
Účinnosť
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove dňa: 06.06.2014
Toto VZN nadobúda účinnosť :01.07.2014

_________________________
Ing. Ondrej Ševcov
starosta obce
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