Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 87 mesta Sládkovičovo,
ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov v meste Sládkovičovo
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov sa uznieslo v súlade s § 6 zákona č. 369/1990
Zb. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydať toto všeobecne
záväzné nariadenie.

1.

2.

3.
4.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Predmetom tohto Všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je
upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri držaní a chove psov na
území Mesta Sládkovičovo (ďalej len mesto), upraviť evidenciu psov, určiť zásady
vodenia psov a upraviť postup pri znečistení verejných priestranstiev.
Toto nariadenie je záväzné v katastrálnom území mesta pre všetkých obyvateľov
mesta, prechodne sa zdržujúce osoby, fyzické a právnické osoby, úrady a ostatné
inštitúcie so sídlom alebo pôsobnosťou v meste.
Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných
predpisov.
Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Vymedzenie pojmov vychádza z ustanovení § 2 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a
doplnkov.
2. 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. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
v meste.
Článok 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov
(ďalej len evidencia).
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v 1. odseku, ak sa pes v danom roku prevažne
nachádza na území mesta.

3. V meste Sládkovičovo evidenciu psov vedie Mestský úrad v Sládkovičove (ďalej
„MsÚ“).
4. Do evidencie sa zapisuje najmä:
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 v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
Údaje, ktoré sa do evidencie zapisujú sú obsahom evidenčného listu psa (viď.
príloha č. 1).
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti, alebo údaje oznámiť na MsÚ kde je, alebo
má byť pes evidovaný.
6. MsÚ vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes
evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky
zistil, oznámiť na MsÚ. MsÚ je povinný držiteľovi psa za úhradu 1,65 Eur vydať
náhradnú známku.
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Článok 4
Vodenie psa
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.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom
vykonáva dohľad.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť
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 na miesto jeho evidencie.

5. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a nebezpečný pes
musí mať nasadený náhubok.
6. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách – všetky pozemné
komunikácie, parkoviská, chodníky, námestia, parky, cintoríny, detské ihriská,
športoviská, kúpaliská.
7. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej
osoby, ktorá psa vedie, netýka sa nehnuteľností držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne
ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.
8. Zakazuje sa vstup so psom:
a) do areálu termálneho kúpaliska Vincov les Sládkovičovo,
b) do areálu futbalového ihriska TJ Slavoj Sládkovičovo,
c) do areálu mestského cintorína,
d) do areálu Spojenej školy Sládkovičovo,
e) do areálu Materskej školy ul. – ul. Budovateľská
f) do areálu Materskej školy – ul. Fučíkova
g) do areálu Základnej umeleckej školy Sládkovičovo
h) do areálu Základnej školy Sándora Petőfiho Sládkovičovo, (ul. Fučíkova)
i) do areálu Základnej školy Sándora Petőfiho Sládkovičovo (ul. Abrahámska)
j) do areálu školy na Richterovej ulici č. 1171
k) do areálu Technických služieb Sládkovičovo, príspevkovej organizácie,
l) do areálu Polikliniky Sládkovičovo, n. o.,
m) do budovy mestského úradu, Mestského kultúrneho strediska, Inovatechu
Sládkovičovo, administratívnej budovy na Fučíkovej ulici č. 96,
n) do mestského parku – chránená
o) na mestské detské ihriská
p) ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou „vstup so
psom zakázaný“.
9. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
10. Miesta vymedzené podľa bodu 8 tohto článku musia byť podľa § 5 zákona č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a
doplnkov viditeľne označené umiestnením vhodného piktogramu, alebo textu. Toto
označenie zabezpečí vlastník, správca, alebo užívateľ budovy, alebo zariadenia.
Článok 5
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, osoba, ktorá vedie psa je povinná
bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a uložiť na
určené miesto. Určeným miestom je špeciálne označená nádoba určená na výkaly
psov.
2. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo
vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov,
ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na vyžiadanie poverených osôb sa nimi
preukázať.

3. Mesto Sládkovičovo umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, zberné
nádoby vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické
odstraňovanie ich obsahu. Na nádobách musí byť viditeľne označený účel ich použitia.
4. V plnom rozsahu platia ustanovenia príslušného VZN o čistení, údržbe verejných
priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného poriadku na území
mesta Sládkovičovo.
Článok 6
Priestupky
1. Na vymedzenie priestupkov a pokút sa použijú ustanovenia definované v § 7 zákona
NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držanie psov v
znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Porušenie povinností podľa tohto VZN je sankcionované podľa osobitných predpisov
(zákon č. 282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov).
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Článok 8
Záverečné ustanovenie
Týmto VZN sa ruší VZN mesta Sládkovičovo č. 35/20035, ktorým sa upravujú
podmienky držania a chovu psov v meste Sládkovičovo.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1 – Evidenčný list chovateľa psa.
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva poverený pracovník MsÚ a Mestská
polícia.
Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať mestu poplatok za psa podľa
platného VZN o miestnych daniach na území mesta Sládkovičovo.
Toto VZN č. 87 ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov v meste
Sládkovičovo bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sládkovičove na
..................... zasadnutí dňa ......................... uznesením č. ......................... a nadobúda
právoplatnosť a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej
tabuli mesta.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

VZN vyvesené na úradnej tabuli
MsÚ od …………2014 do …………2014
Podpis:

Príloha č. 1
Evidenčný list psa
meno a priezvisko:
názov firmy:
*právnickej osoby ako držiteľa psa
adresa:
*trvalého pobytu fyzickej osoby – sídla právnickej osoby
číslo telefónu držiteľa psa:
adresa, kde je pes chovaný:
dátum od kedy je chovaný:
výška poplatku**:
držiteľ ZŤP-ZŤP/S, dôchodca:
popis psa:
evidenčné
číslo psa

plemeno

vek

pohlavie

výška
v cm

farba

tetovacie /
čipové číslo

ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka:
strata psa:
úhyn psa:
vycvičenosť psa: základná dobrá skúšková z výkonu
účel držania psa: služobný zvláštny domáci
evidenčná známka vydaná dňa:
náhradná známka vydaná dňa:

Sládkovičovo, dňa
podpis držiteľa psa
* nehodiace sa preškrtnúť
** podľa VZN Mesta Sládkovičovo o miestnych daniach

