Obec KO V Á L O V, 906 03 Koválov č. 216

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Koválov
č. 12
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Vyvesené dňa: 12.04.2011
Zvesené dňa: 27.04.2011
Nadobudlo účinnosť: 28.04.2011

Obecným zastupiteľstvom v Koválove schválené dňa 27.4.2011
uznesením číslo 16/2011

Pavol Kuba
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Koválove na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov

vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov
č. 12
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje v súlade s platnou právnou úpravou podmienky držania psov
v katastrálnych územiach obce Koválov.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných podmienok.
II.
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov, ktorú
vedie obec. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní do uplynutia
posledného dňa 90 dňovej lehoty na obecnom úrade. Každú zmenu skutočnosti a údajov,
ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo
údajov oznámiť obecnému úradu.
III.
Obsah evidencie psov
1. Do evidencie sa zapisujú údaje:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa
g) strata psa
2. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej je
uvedené číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ
preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná a odcudzenie, stratu alebo zničenie je
držiteľ psa povinný ohlásiť do 14 dní od zistenej skutočnosti na obecný úrad.
Obec vydá držiteľovi náhradnú známku za úhradu vo výške 1,65 €.
IV.
Vedenie 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. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

2. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
3. 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 a adresu držiteľa psa.
Súčasne oznámi skutočnosť, že pes pohrýzol človeka aj obecnému úradu.
V.
Vymedzenie miesta pre voľný pohyb psov
1. Voľný pohyb psov v obci Koválov je zakázaný:
a) v areáli školských a predškolských zariadení
b) na verejných priestranstvách, parkoch a pietnych miestach
2. Vstup so psom je zakázaný:
a) do priestorov verejných zariadení, úradov a kostolov
b) do budov školy a predškolských zariadení
3. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
VI.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. IV. ods. 1
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
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) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) ak pes znečistí výkalmi obecné resp. verejné priestranstvo a ten kto psa vedie ich
bezprostredne neodstráni..
3. Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 16,59 €
b) odseku 1a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 165,96 €.
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

VII.
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, poslancov
obececného zastupiteľstva a poverených zamestnancov obce.
2. Výnos z pokút za priestupky podľa tohto VZN je príjmom obce.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Koválove
dňa 27.4.2011
5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce v Koválove.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 28.04.2011

V Koválove, dňa 27.4.2011

Pavol Kuba
starosta obce

