Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020
obce Lovinobaňa
o držaní a vodení psov

Obecné zastupitel'stvo v Lovinobani na svojom zasadnutí dňa .............., v súlade s
uslanovením § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zľiadení v znení neskorších

predpisov a zákonom č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, prijalototo :

všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o držanĺ a vodení psov

na území
obce Lovinobaňa :

Čl.l

Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovinobaňa /ďalej len nariadenie/ vymedzuje

povinnosti chovateľov a držiteľov
evidencie.

psov na územi' obce Lovinobaňa a určuje spôsob ich
Čl.2

Všeobecné ustanovenia

1/ Chovať a držat' psa na územĺ obce Lovinobaňa môže každá právnická a fyzická
osoba, ktorá má v obci sídlo, alebo trvalý pobyt a ktorá je povinná, ak psa držĺ nepretržite
viac ako 90 dní na územi' obce, psa prihlásiť do evidencie psov vedenej na Obecnom úrade,
kde mu bude pridelené evidenčné číslo.
2/ Chovatel'om a držitel'om psa môže byť osoba staršia ako ls rokov,

ktorá má

spôsobilosť na právne úkony. Vlastniť je povolené i viac psov za predpokladu ich riadnej
evidencie a p[atenia
dane za psa. Chovatelia, ktorí majú odbornú spÔsobilosť na
chov,
výcvik a obchodovanie so spoločenskými zvieratami a sú v evidencii orgánu ochrany zvierat

musia dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu osôb a ich majetku.
3/ Zvláštny pes pre účely tohto nariadeniaje :

•

pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami,

•

pespoľovný,

•

pesovčiarsky,

•

pesvodiaci,

1

prípadne ďalšie psy uvedené v § 2 zákona č. 282/2002 Z.z.

Čl.3

Povinnosti chovateľov a držiteľov psov

Chovatel' a držiteľ psa je povinný :
1) Prihlásit' psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade a pri'sne dodržiavat'
ustanovenia upravujúce evidenciu psov. Nahlásit' všetky zmeny v chove psa, stratu psa,

stratu evidenčnej známky, úhyn psa a pod.

(2)

Opatriť psa

evidenčnou známkou

vydanou

na

Obecnom

úrade. Obec vydá

držiteľovi psa evidenčnú známku za úhradu 1,60,-€, ktorou držitel' preukazuje totožnosť psa.
Odcudzenie, stratu alebo zničenie známky sa v lehote do 14 dní oznamuje na obecnom úrade,
kde je pes evidovaný. Náhradnú známku vydá obec za úhradu 1,60,- €.
(3) Zabezpečiť trvalé označenie psa/ psov transpondérom-čipom podľa § 19 ods. 9
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pred prvou
zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviest' identifikačné Údaje psa
a údaje o vlastníkovi psa centrálnom registri.

(4) Prísne dbat' na to, aby pes bezdôvodne nerušil spoluobyvateľov v dome a blízkom
okoli' a tak nenarušoval občianske spolunaži`vanie.

(5) Bezodkladne odstránit' nečistotu spôsobenú psom takým spôsobom, aby nemohlo
dôjsť k ohrozeniu hygieny prostredia. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je
povinný ten, kto psa vedie, výkaly bezprostredne odstránit' ich uložením do najbližšieho

kontajnera na komunálny odpad alebo do parkového koša. Každý, kto psa vedie, je povinný

mať so sebou prostriedok na odstránenie psi'ch výkalov.
(6) Dbať na ochranu psa, riadnu výživu a jeho čistotu.

(7) Dostavit' sa v lehotách stanovených veterinárnou správou k pravidelnému
očkovaniu a ošetrovaniu proti nákazlivým chorobám. Pri'sne dodržiavať každoročne

povinnost' očkovania proti besnote.
(8) Zabezpečit', aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo

s vykonaním náležitých zábranných opatreni' s osobitným zreteľom na psov chovných
plemien, ktoré môžu spôsobit' škody na zdravi' a majetku iných občanov.
(9) Držiteľ psa, alebo 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 ohrýzol aj. údaje o majitel'ovi psa. Súčasne je povinný oznámiť obci, kde je

pes evidovaný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo inej krajnej núdzi.
(10) Okamžite psa, ktorý poranil človeka, dat' na vlastné náklady prehliadnut'

veterinárnemu lekárovi, vyžiadat' si o tom potvrdenie a to odovzdat` poškodenému a
Obecnému úradu v Lovinobani.
(11) Drž'iteľ psa je povinný platit` miestnu daň za psa v súlade s prijatým všeobecne

záväzným nariadením obce o miestnych daniach.
(12) Chovateľ nesmie opustit' zviera s úmyslom zbaviť sa ho.

Čl.4

0chrana zvierat:

V katastrálnom území obce Lovinobaňa a Uderiná sa podľa potreby vykonáva odchyt
túlavých psov. Po identifikácii majiteľa odchyteného zvieraťaje majiteľ povínný uhradiť obci

náklady spojené s odchytom resp. asanáciou.

Čl.5

Vodenie psa

(1) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
(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 situácíi, pričom je

povimá predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a Životnom prostredí, ktoré pes mohol
spôsobiť. Psa je možné vodiť mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov len na
vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku a[ebo prsnom postroji a viditeľne označeného
známkou.
(3) Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané:

a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný,
b) na detské ihriská, pieskoviská a športoviská
c) do areálov Škôl a Školských zariadenĺ,

f) do areálov pohrebísk

(4) Vol'ný i)ohyb psov na verejných priestranstvách a miestach ktoré sú viditeľne označené
zákazom voľného pohybu psov v intraviláne obce je zakázaný.

Za verejné priestranstvá obce pre potreby tohto VZN sa považujú:

a/ V intraviláne obce Lovinobaňa :
- cintorín

- miestne cestné komunikácie
- chodníky

-detské ihrisko ( pri dome služieb )
- školský areál pri MŠ na ul. Školskej

- školský areál pri ZŠ a multifunkčné ihrisko pri ZŠ na ul. Školskej

- priestory pred MKS
-ulica Janka Slobodu ( vrátane priestranstva pred evanjelickým kostolom)

-parkovacie plochy pred Štadiónom TJ Magnezit Lovinobaňa

- Štadiónom TJ Magnezit Lovinobaňa

- plocha pred budovou Obecného úradu a pred budovou Klubu dôchodcov v Lovinobani
- priestor pri autobusovej zastávke „Lekáreň"

b/ V intraviláne miestnej časti Uderiná :
- miestne cestné komunikácie
- cintorĺn

- námestie

- priestranstvo pred kultúrnym domom

Čl.6

Priestupky
1/ Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto všeobecne záväzným
nariadením a zverením vodenia psa osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie
je priestupkom podl'a § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi

môže obec uložiť pokutu do 165 €.

2/
Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu
voľného pohybu psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je
priestupkom podl'a § 7 ods. 2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec
uložiť pokutu do 65 €. /vJ.c7'pr!'/oÄZJ yzN/.

(3) Podl'a § 48 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení

neskorších predpisov orgán veterinámej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 €, ak
nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods.9.

Čl.7

Záverečné ustanovenie
1/ Chovatelia a držitelia psov na území obce sú povinní
vykonať opatrenia na
zosúladenie súčasného stavu s
podmienkami uvedenými v tomto všeobecne záväznom
nariadení do 30 dní od účinnosti VZN.

2/ Prijatím tohto VZN o držaní a vodení psov na území obce Lovinobaňa, sa rušĺ VZN
o chove a držaní psov č. 3/2007 zo dňa 29.11.2006.

Cl.8

Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .....

starosta obce
lng. Marian Lenhard

Návrh VZN

bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v zneni' neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce
dňa : ...

Pripomienky boli vyhodnotené dňa
Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa

Zložené dňa
Učinnosť nadobudlo dňom : . .

