OBEC VIŠTUK
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku, na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ust.§6 ods.1
a ust.§11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa ust.§3 ods. 6, ust. §4 ods. 5, ust.§5 ods. 1 a ust.§6 ods. 3 zákona č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov sa dňa
19.11.2019 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 o podmienkach držania
psov na území obce Vištuk (ďalej len ako „VZN“)

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
o podmienkach držania psov na území obce Vištuk
§1
Účel úpravy
(1) Účelom tohto VZN je úprava niektorých podrobností súvisiacich s držaním psov na území obce
Vištuk (ďalej len „obec“) v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky
držania psov v znení neskorších predpisov, s cieľom zlepšenia ochrany zdravých podmienok,
zdravého spôsobu života obyvateľov a zabezpečenia verejného poriadku v obci.
§2
Predmet úpravy
(1) Predmetom úpravy tohto VZN je:
a) evidencia psov,
b) určenie výšky úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa (v prípade jej zničenia,
straty alebo odcudzenia),
c) stanovenie podrobností o vodení psa,
d) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
e) vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
f) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
§3
Evidencia psov
(1) Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona
č. 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 282/2002 Z.z.“).
§4
Náhradná evidenčná známka psa
(1) Obec vedie evidenciu psov na Obecnom úrade vo Vištuku. Držiteľ psa dostane pri zapísaní psa
do evidencie bezplatne evidenčnú známku psa.

1

(2) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
(3) Evidenčnou známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného
psa.
(4) V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky psa, požiada držiteľ psa
zapísaného do evidencie o vydanie náhradnej známky ( v súlade ust. § 3 ods. 6 zákona).
(5) Výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej zámky podľa ods. 4 tohto ust.§4 sa stanovuje
na 2,00 €.
§5
Podrobnosti o vodení psa
(1) V katastrálnom území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých verejných
priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne obce.
(2) Vodiť psa na verejnom priestranstve v intraviláne obce je možné s vôdzkou, bezpečne
pripevnenou na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané,
aby držiteľ psa mohol psa ovládať v každej situácii.
(3) Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce, môže psa
viesť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii,
pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zároveň zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
(4) Ponechanie psa uviazaného k predmetu pevne spojeného s pozemkom (napr. zábradlie, stromy
a pod.) bez dozoru držiteľa psa na verejných priestranstvách sa zakazuje. Osoba, ktorá psa
vedie, ho nesmie opustiť na verejnom priestranstve a nechať ho bez dozoru.
(5) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných
orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
§6
Zákaz voľného pohybu psa
(1) Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) na priestranstve pred Kultúrnym domom,
b) na priestranstve pred prevádzkami potravín a pohostinstiev,
c) na priestranstve pred kostolom,
d) na priestranstve pred ZŠ s MŠ a v celom jej areáli,
e) na autobusových zástavkách.
(2) Voľný pohyb psa je zakázaný na území obce na miestach, ktoré sú viditeľne označené
„piktogramom“ označujúcim Zákaz voľného pohybu psa alebo slovným vyjadrením zákazu.
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§7
Zákaz vstupu so psom
(1) Na území obce je vstup so psom zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
a) detských ihriskách a pieskoviskách,
b) objektoch samosprávy (budova obecného úradu, Kultúrny dom),
c) cintoríne a pietnych miestach,
d) školských, zdravotníckych, sociálnych, športových a kultúrnych zariadeniach.
(2) Zákaz vstupu so psom je zakázaný na území obce na miestach, ktoré sú viditeľne označené
„piktogramom“ označujúcim Zákaz vstupu so psom alebo slovným vyjadrením zákazu.
(3) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na verejné detské ihriská
a pieskoviská.
(4) Zákaz vstupu sa nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa
osobitného zákona a psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej
ochrany.
§8
Znečisťovanie verejných priestranstiev
(1) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie psích
výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené
miesto.
(2) Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad, resp. symbolom označené koše
na psie výkaly (ak sú v intraviláne obce umiestnené).
§9
Kontrola dodržiavania VZN
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú zodpovedný zamestnanec obecného úradu ako
aj členovia príslušnej komisie OZ.
§10
Priestupky
(1) Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto VZN a zverením vodenia psa
osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládanie je priestupkom podľa ust. § 7 ods. 1
a ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 282/2002 Z.z. a je možné zaň uložiť pokutu do 165,00 €.
(2) Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu
psa, resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom podľa
ust. §7 ods. 2 písm. d) až f) zákona č. 282/2002 Z.z. a je možné zaň uložiť pokutu do 65,00 €.
(3) Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. prejednáva obec a v blokovom konaní orgán
Policajného zboru.
(4) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní
orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
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§11
Náklady na odchyt psov
(1) V prípade, že obec na svoje náklady vykoná nútený odchyt psa, bude si vzniknuté výdavky
z verejného rozpočtu obce uplatňovať ako refundáciu priamo u majiteľa daného psa.
§12
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce www.vistuk.sk
v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
(2) Po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Vištuk č. 02/2007 o chove psov na území obce Vištuk.
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Obce Vištuk po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Obecnom
úrade vo Vištuku.
(4) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku dňa 19.11.2019 Uznesením
č. 06/11/2019.
(5) Toto VZN obce Vištuk nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Vištuk, 20.11.2019

v.r. Ing. Mária Vráblová
starostka obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 30.10.2019
Dátum zvesenia návrhu VZN: 19.11.2019
Dátum vyvesenia schváleného VZN: 20.11.2019
Dátum zvesenia schváleného VZN: 06.12.2019
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