Všeobecne záväzné nariadenie obce Dekýš č.3/2003
o podmienkach chovania psov.
Obecné zastupiteľstvo v Dekýši podľa ustanovenia par. 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade zákonom č. 282/2002 Z. zktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa dňa .25.4.2003 uznieslo vydať
toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dekýš
Článok 1 Záväznosť nariadenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na podmienky držania psov v obci Dekýš.
2. Toto nariadenie je záväzné pre chovateľa:
a/ fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt,
b/ právnickú alebo fyzickú osobu - podnikateľa
c/ fyzickú osobu, právnickú osobu., ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu
rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.
Článok 2 Základné pojmy
a/ zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
2. používaný horskou službou
3. používaní pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
7. používaní počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného skúšobného
poriadku
b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi.
c/ voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov*
Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bes vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho
vedie.
Článok 3 Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na, území Slovenskej republiky 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 v mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza
2. Evidenciu psov vedie obec
3. 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
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie 7 je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť
pes evidovaný
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke
sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a udaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. 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 odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil
oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 50.-Sk
vydať náhradnú známku „
Článok 4 Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo nariadenia na chov má 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 a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe., ktorá pes pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný oznámiť osobe,
ktorú pes pohrýzol, a j meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne
je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaní, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajne núdzi, oznámiť obci, kde je
pes evidovaní.
5. Nakoľko v našej obci je výskyt voľne sa potulujúcich psov veľmi rozšírení, týmto VZN
sa má zabrániť tomuto nedostatku. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že akýkoľvek pohyb
voľne sa potulujúceho psa na uliciach a verejných priestranstvách obce bude sa
považovať za porušenie tohto nariadenia.
Voči porušovateľovi tohto nariadenia sa bude postupovať podľa par. 7 zákona č .282/2002
Z. z.
Článok 8 Poplatky
1. Obec Dekýš vyberá za psa nasledovné ročné poplatky
-základný poplatok za psa s 120.- Sk
-za každého ďalšieho psa s 120.- Sk + 60--Sk
2. Poplatníkom je každý majiteľ psa nachádzajúceho sa na území obce Dekýš

