Obecné zastupiteľstvo v Kotrčinej Lúčke podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušných
ustanovení zákona NR SR č. 282/2002 Z .z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o podmienkach držania psov), sa
uznieslo na tomto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE
KOTRČINÁ LÚČKA Č. 2/2016
O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA
ÚZEMÍ OBCE KOTRČINÁ LÚČKA

Vyvesené v úradnej tabuli obce : 15.01.2016
Zvesené z úradnej tabule obce : 05.02.2016
Schválené uznesením OZ č. 78/B zo dňa 18.02.2016
Zverejnené v úradnej tabuli obce : 19.02.2016

§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzného nariadenie ( ďalej len VZN ) upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri držaní psov na území obce Kotrčiná Lúčka, evidenciu
psov, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečistení verejných priestranstiev a riešenie
priestupkov.

§2
Základné ustanovenia
(1) Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Kotrčiná Lúčka
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov (
§ 1 ods. 2 zákona o podmienkach držania psov).
(3) Za nebezpečného psa sa považuje každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej ochrane
alebo v krajnej núdzi.
(4) 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 SR podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného
dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto článku v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
(2) Evidenciu a vydávanie evidenčných známok psa (ďalej len známka), vedie Obec
Kotrčiná Lúčka.
(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 ochrane alebo v krajnej núdzi
f) úhyn psa
g) strata psa

(4) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie známku psa, ktorou držiteľ
preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Na známke
sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce Kotrčiná Lúčka a údaj o tom , či je pes
nebezpečným psom. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný
do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil, oznámiť na Obecnom
úrade v Kotrčiná Lúčka. Cena za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 2,00 eura.

§4
Podrobnosti o vodení psa a povinnosti držiteľov psov
(1) Základné pravidlá vodenia psa sú upravené v § 4 zákona o podmienkach držania psov.
(2) Voľný pohyb psov sa zakazuje v celom zastavanom území obce Kotrčiná Lúčka.
(3) Osoba, ktorá vedie psa, je povinná na požiadanie zamestnanca obce preukázať
totožnosť psa známkou.
(4) Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psa možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku a jej pevnosť a dĺžka musia byť primerané psovi tak, aby ho bolo
možné ovládať v každej situácii.
(5) Držiteľ, ktorého pes pohrýzol inú osobu, je povinný túto skutočnosť oznámiť obci.
(6) Zakazuje sa opustiť psa na verejnom priestranstve a pustiť nebezpečného psa na
verejnom priestranstve, aj keď je opatrený náhubkom.
(7) Vstup so psom sa zakazuje:
a) areálu cintorína
b) do budovy Kaplnky Panny Márie, pomocnice kresťanov
c) do areálu Materskej školy
d) do budovy Materskej školy
e) do areálu futbalového ihriska a viacúčelového ihriska
f) do budovy Kultúrneho domu
g) na miesta, ktoré sú v obci označené tabuľou „Vstup so psom zakázaný“.

§5
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
(1) Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie je povinný dbať, aby sa zamedzilo znečisťovaniu
verejných priestranstiev, poškodzovaniu zelene a majetku.
(2) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
(3) Pri vedení psa na verejnom priestranstve je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe
pomôcku na odstránenie výkalov.

§6
Priestupky a pokuty.
Priestupky sú vymedzené v § 7 zákona o podmienkach držania psov. Za priestupok podľa
ods. 1 a ods. 2 písmeno a) až c) zákona o podmienkach držania psov možno uložiť pokutu
do 165,00 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) zákona o podmienkach držania
psov možno uložiť pokutu do 65,00 eur.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 18.02.2016
uznesením č. 78/B.
(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Kotrčiná Lúčka č. 4/2003 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Kotrčiná Lúčka.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia v úradnej tabuli Obce Kotrčiná
Lúčka.
.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 19.02.2016

.......................................................
Jozef Žabka
starosta obce

