Všeobecne záväzné nariadenie obce Špania Dolina
č. 1 / 2011
o vodení psa mimo chovného priestoru
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 3 ods. 6, § 4
ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje vodenie psa
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, voľný pohyb psa a vstup so psom.
2. Nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo
má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len “držiteľ psa).
2. Verejnými priestranstvami v obci sú všetky verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce okrem tých, ku ktorým majú fyzické alebo právnické osoby právo
užívania na základe zmluvného vzťahu medzi obcou a fyzickou alebo právnickou
osobou
§3
Vydanie náhradnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa obec vydá držiteľovi
psa za úhradu 2 EUR náhradnú evidenčnú známku psa.
§4
Vodenie psa
Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je voľný pohyb psa
zakázaný, len na vôdzke.

§5
Voľný pohyb psa
1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa
v intraviláne obce.
2. Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, sú viditeľne označené tabuľami zákaz
voľného pohybu psa.
§6
Vstup so psom
1. Vstup so psom je zakázaný do budovy, v ktorej sídlia orgány obce, do kostola, do
areálu parku na námestí a do cintorína.
2. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, sú viditeľne označené tabuľami s označením
zákaz vstupu so psom.
§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je povinný ten, kto vedie psa, výkaly
bezprostredne odstrániť.
§8
Priestupky a sankcie
(1) Priestupku1 sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
(2) Priestupku2 sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
__________________
1 § 7 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z.
2 § 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a
za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní Mestská polícia
Banská Bystrica a orgán Policajného zboru.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Odchyt psa, ktorý sa bez kontroly a dozoru držiteľa pohybuje po priestranstvách voľne
dostupných verejnosti a ktorého držiteľ nie je známy vykonáva Mestská polícia B. Bystrica.
Odchytené psy budú prevezené a umiestnené v záchytnej stanici.
2. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o
vodení psa mimo chovného priestoru
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Špania
Dolina na svojom rokovaní 27.7. 2011 uznesením č. 29/2011
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli.
V Španej Doline 27.7.2011

............................................
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 1.8.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa ....................2011

