Obec Sklabiňa v súlade s ustanovením § 6 a § 11 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 písm. a/ b/ a § 6 ods. 3
zákona 282/2002 Zz., v súlade so zákonom č. 102/2010, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sklabini vydáva pre územie obce
Sklabiňa toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014
o chove, vedení a držaní psov

§1
Základné ustanovenia
1.Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území obce Sklabiňa.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a
osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN:
a) Zvláštnym psom je pes:
- používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
- používaný horskou službou,
- používaný pri záchranných prácach,
- poľovný,
- ovčiarsky,
- vodiaci,
- používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného priadku.
b) Nebezpečným psom je každý pes,
ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nútenej obrane alebo v krajnej núdzi,

c) 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.
§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Sklabiňa podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty uvedenej v prvej vete tohto odst., kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu a vydávanie známok vedie obec Sklabiňa.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa
b) číslo tetovania alebo údaj o čipovaní psa – ak ho pes má
c) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol vyprovokovaný, sám napadnutý, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa
g) strata psa.
4. každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30
dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Sklabiňa.
5. Obec Sklabiňa bezplatne vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Na
známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní od vtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci
Sklabiňa, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 1,66 € vydať náhradnú
známku.

§4
Vodenie psa
1. Na území obce Sklabiňa 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. 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.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu 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 Sklabiňa, kde je
pes evidovaný.
5. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len s náhubkom a 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.
6. Za strateného psa sa považuje každý pes na území obce Sklabiňa, opatrený známkou, ktorý sa
pohybuje mimo chovného priestoru alebo zariadenia bez dohľadu alebo vedenia zodpovednej
osoby, ktorého strata alebo útek boli nahlásené obci Sklabiňa.
7. Túlavým psom je spoločenské zviera, ktoré sa trvalo nachádza mimo chovného priestoru držiteľa.
Za túlavého psa na území obce sa považuje každý pes na území obce Sklabiňa, ktorý sa pohybuje
bez dohľadu a vedenia zodpovednej osoby, bez náhubku a vôdzky alebo pes s náhubkom, ale bez
vôdzky.
8. Držiteľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je túto povinný uhradiť podľa všeobecne
platných predpisov. To isté sa vzťahuje aj na prípad poranenia iného človeka alebo zvieraťa.
9. Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný dať psa do 24 hodín vyšetriť veterinárnym
lekárom. Zviera, ktoré poranilo človeka nesmie byť utratené.

§5
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný
1. Vodenie, vstup a pohyb psov okrem zvláštnych psov pri výkone ich povinnosti v zmysle
osobitných predpisov je zakázané:
a) v priestoroch, kde ich chov alebo držanie je zakázané a na miesta, kde je voľný pohyb psa a vstup
so psom s viditeľným označením,
b) na detské ihriská a pieskoviská,
c) do úradných budov, kultúrneho domu, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb okrem
vodiacich psov, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
d) kultúrno – športový areál,
e) cintorín
2. Na verejných priestranstvách možno psa vodiť len na vôdzke. Psa nemožno uviazať ani ponechať
voľne samého bez uviazania na verejnom priestranstve najmä:
a) pred obchodom
b) parkovisku.
3. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol svojvoľne a bez vodiacej osoby dostať na
verejné priestranstvo alebo cudzí pozemok.
4. Držiteľ psa ho nesmie nikdy opustiť s úmyslom zbaviť sa ho.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
2. V záujme zachovania a udržiavania čistoty a hygieny verejných priestranstiev, ochrany verejného
poriadku, bezpečnosti a dobrého spolunažívania je držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie mimo
chovný priestor alebo zariadenie na chov povinný:
a) zabezpečiť nosenie evidenčnej známky na obojku psa,
b) držať psa v čistote,
c) opatriť psa náhubkom a vodiť ho v spoločných priestoroch, kde nie je zákaz vodenia psov a na
verejných priestranstvách, povinnosť opatriť psa náhubkom sa nevzťahuje na vedenie označených
zvláštnych psov,
d) dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, verejné zariadenia a verejnú zeleň,
e) ihneď odstrániť psom spôsobenú nečistotu,
f) dostaviť sa so psom na povinné očkovanie proti besnote od 3 mesiaca veku psa a pri ochorení na
prehliadku,
g) dôsledne dodržiavať základné pravidlá hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti občanov,

h) urobiť opatrenia na zabránenie úteku psa a jeho voľného pohybu na verejnom priestranstve,
i) zamedziť bezdôvodnému rušeniu nočného pokoja.
3. Za škody na verejných priestranstvách, zariadeniach a verejnej zeleni spôsobené psom zodpovedá
vždy držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Tieto je povinný
bezodkladne odstrániť, napraviť alebo primerane uhradiť.
§7
Priestupky
1. priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a) neoznámi obci Sklabiňa, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočnosti 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 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 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 nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa podľa tohto VZN,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) až f) môže obec uložiť pokutu do 16,50 €,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) môže obec uložiť pokutu do 165,00 €.
4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela,
najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Výnos pokút je príjmom obce Sklabiňa.

§8
Kontrola činnosti
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:
a) pracovníci obce
b) poslanci OZ v Sklabini
c) hlavný kontrolór obce

§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta.
2. V prípade opätovného porušovania tohto VZN zo strany držiteľa psa môže byť tomuto uložený
dočasný alebo trvalý zákaz držania alebo vodenia psa na území obce Sklabiňa
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Sklabiňa bolo schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Sklabini dňa 10.04.2014 uznesením.
4. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 27.03.2014 a nadobúda účinnosť 10.04.2014,
t.j. 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky
subjekty dňom jeho účinnosti.

Ján Brodenec
starosta obce

