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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BEŇADIKOVÁ
Č. 03/2017,
ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území obce
Beňadiková
Obec Beňadiková na základe § 4 ods. 3 písm. e), f), g) a § 6 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a § 3
ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1, § 6 ods. 3 Zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov vydáva VZN č. 2/2012 v tomto znení:
Časť I.
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy, vymedzenie pojmov
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len "nariadenie") bližšie upravuje niektoré podmienky
držania psov na území obce Beňadiková ( ďalej len "obec") v súlade s platnou legislatívou.
2) Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z.,
ktorým, sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (napr.
Zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore SR v platnom znení).
4) 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.
5) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za
voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
6) Zvláštnym psom je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) so špeciálnym výcvikom,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku,
7) Za verejne prístupné miesta a verejné priestranstvá na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice,
námestia, chodníky, schodiská, parkoviská, zastávky MHD, parky, sídlisková zeleň, areál školy,
administratívnych a obdobných zariadení, detské a školské ihrisko, verejnosti prístupné časti budov, t. j.
priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné
užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.

Článok 2
Evidencia psov a úhrada za náhradnú známku psa
1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov
(ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes 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 skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
3) 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.
4) Obec je povinná vydať držiteľovi psa zapísaného vo svojej evidencii náhradnú známku za úhradu vo
výške 2,- €
Časť II.
Podmienky držby psov
Článok 3
Vodenie 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 zabraňovať vzniku škôd na
majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.,
2) Ustanovujú sa ďalšie podrobnosti o vodení psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona takto:
a) osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie mestskej polície
preukázať totožnosť psa známkou umiestnenou na obojku;
b) pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru na miestach určených k voľnému pohybu
psov musí byť riadne označený známkou s identifikačným číslom pre potreby kontroly alebo
zistenia adresy majiteľa (držiteľa) psa pre prípad jeho straty,
c) vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak,
aby bolo možné psa ovládať v každej situácii;
d) do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom;
3) Zakazuje sa:
a) opustenie psa na verejne prístupnom mieste bez uviazania;
b) na verejne prístupnom mieste opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom;
4) 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.
5) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
6) 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
1) Zakazuje sa voľný pohyb psa na miestnych komunikáciách IBV časť Záhrady, Vyšný dvor, Ulica
Blatná, Ulica ku Kyslej vode, na štátnej ceste III/018135, priestranstvo pred Kultúrnym domov,
priestranstvo pred Predajňou COOP Jednota, priestranstvo pred Obecným úradom, na verejne
prístupných miestach a spoločných priestoroch obytných domov, okrem miest na to vyhradených a
vyznačených (s výnimkou vodiaceho a služobného psa počas zákroku) a na ďalších miestach viditeľne
označených grafickou značkou alebo značkou “vstup so psom zakázaný“.
2) Zakazuje sa vstup so psom na detské ihrisko, futbalové ihrisko, do verejných budov a k ním
prislúchajúcim zariadeniam, na miestny cintorín.
3) Zákaz sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
Časť III.
Sankcie
Článok 5
Priestupky
1) Jednotlivé skutkové podstaty priestupkov sú upravené v ust. § 7 ods. 1 a 2 Zákona NR SR č. 282/2002
Z. z., ktorým, sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
2) Priestupky podľa tohto Zákona prejednáva obec a v blokovom konaní mestská polícia a orgán
Policajného zboru.
3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
4) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi
Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
Časť IV.
Záverečné ustanovenia
Článok 6
Účinnosť

1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 03/2017 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej
dňa 20.júla 2017 uznesením č.27/2017
2) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beňadiková č. 03/2017, ktorým sa bližšie upravujú podmienky
držania psov na území obce Beňadiková nadobúda účinnosť dňom 05.augustom 2017.

3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Beňadiková č. 2/2012 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Beňadiková
dňa 14.decembra 2012

V Beňadikovej, dňa 03.júla 2017

SIGNED
Ján Martinovič
starosta obce

