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Obec Dolná Seč v zmysle Zákona č. 282/2002 Z. z. a v znení neskorších
predpisov, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, upravuje týmto všeobecne záväzným
nariadením podmienky držania psov v obci Dolná Seč.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
niektoré podmienky evidencie psov,
ustanovuje podrobnosti o vodení psa ,
vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
ustanovuje spôsob označovania miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a
miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
f) ustanovuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
a)
b)
c)
d)
e)

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Drţiteľom psa je osoba, ktorá má psa vo faktickej moci a nakladá s ním ako
s vlastným.

2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi.
Čipovaním psa je trvalé zavedenie čipu do tela psa za účelom registrácie
a určenia totožnosti psa.
Evidenčnou známkou je evidenčná známka psa vydaná držiteľovi psa
podľa § 3 ods.5 zák. č. 282/2002 Z. z.
Obojkom psa je pás zapnutý na krku psa spravidla slúžiaci na pripnutie
vôdzky psa.
Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú všetky verejne
prístupné pozemky na území obce Dolná Seč, okrem tých, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby
právo správy.
Detským ihriskom areál s pieskoviskom a hracími prvkami do vzdialenosti
5m všetkými smermi od pieskoviska, hracích alebo fitnes prvkov pre deti a
mládež , a od k nim priľahlých lavičiek.
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.
Znečisťovaním verejných priestranstiev je neodstránenie výkalov psa z
verejného priestranstva.

§3
Evidencia psov
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. Psa, ktorý podlieha evidencii, prihlási jeho držiteľ osobne na Obecnom
úrade v Dolnej Seči (ďalej len „úrad“)
3. Pre evidenčné účely psa je jeho držiteľ povinný uviesť:
a) svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa
pes zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
držiteľa psa,
c) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
d) skutočnosť že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý,
alebo vyprovokovaný , ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi.

4. Úrad overí úplnosť údajov a vydá mu evidenčnú známku psa. ( ďalej len
„známka“).
5. Každú zmenu údajov uvedených v odseku 3 je držiteľ povinný do 30 dní od
zmeny nahlásiť na úrad. Úradu tiež oznamuje stratu alebo úhyn psa.
6. Prvú známku vydáva úrad bezodplatne.
7. Úhrada za náhradnú známku je 3,00€. Držiteľ psa ju uhradí pri jej prevzatí.
8. Čipovanie nezbavuje držiteľa povinnosti označiť psa aj známkou.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na
iného psa.
9. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť úradu,
inak sa dopustí priestupku.
10. Každé pohryznutie alebo poranenie človeka psom, je držiteľ psa, prípadne
ten, kto psa viedol, povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných
dní, oznámiť úradu písomne alebo ústne do zápisnice. Nesplnenie tejto
povinnosti sa postihuje ako priestupok podľa osobitného zákona.
11. Oznámenie podľa odseku 11 možno urobiť aj elektronicky. V takom prípade
sa musí dodatočne do 7 dní zaslať písomné oznámenie.
12. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes
pohrýzol, svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Ten, kto psa
vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.

1.

2.
3.

4.

§4
Vodenie psa
Každý, kto vedie psa mimo chovného priestoru musí pri kontrole
dodržiavania tohto nariadenia namieste preukázať jeho totožnosť
evidenčnou známkou.
Na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, musí byť pes vedený na
vôdzke pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
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. Nebezpečný pes
musí byť na vôdzke aj na miestach, kde nie je voľný pohyb psov zakázaný.
Pes nesmie byť na verejnom priestranstve nechaný bez dohľadu.

§5
Zákaz vstupu so psom
1. Vstup so psom na území obce Dolná Seč je zakázaný:
a) do detských ihrísk a pieskovísk,
b) do areálov školských a predškolských zariadení,
c) do športovísk a štadiónov prístupných verejnosti,

d) do cintorínov,
e) do všetkých verejnosti prístupných budov a plotom ohradených
priestorov, okrem prípadov, keď to prevádzkový alebo iný poriadok
vlastníka, nájomcu, iného užívateľa, alebo správcu takejto nehnuteľnosti
dovoľuje,
f) na miesta s väčšou koncetráciou ľudí ( najmä športové alebo kultúrne
podujatia, slávnosti obce a pod.) a ďalšie miesta označené zákazom
vstupu so psom,
2. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov, ktoré sprevádzajú zdravotne
postihnuté osoby.
3. Zákaz vstupu so psom do lokalít uvedených v ods. (1) musí byť viditeľne
označený značkou „Zákaz vstupu so psom“. Označenie zabezpečí osoba,
ktorá má k nehnuteľnosti právny vzťah, na vlastné náklady.

§6
Voľný pohyb psov
1. Voľný pohyb psov je zakázaný na verejných priestranstvách v intraviláne
a extraviláne obce.
2. Miesto, na ktorom je voľný pohyb psa povolený je umiestnené viditeľne

označenie, značkou „Voľný pohyb psov“.
3. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa respektíve

poverenej osoby , ktorá psa vedie.
4. Nebezpečný pes musí byť na vôdzke aj na miestach, kde je voľný pohyb

psov zakázaný.
5. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb vodiaceho psa bez vôdzky mimo

chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
výkaly bezprostredne odstrániť.
2. Ak ten kto psa vedie, povinnosť podľa odseku 1 nesplní, odstránenie
výkalov zabezpečí obec. Náhradu nákladov obci spojených s odstránením
výkalov znáša ten, kto psa vedie.

§8
Priestupky
1. Priestupku 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,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku 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,
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.
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.

§9
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec Dolná Seč a komisia
verejného poriadku.
§10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Seč č. 1/2003
o niektorých podmienkach držania psov.

§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa .............................

.................................................

Eugen Čornák
starosta obce

