Dňom vyvesenia návrhu VZN
začína plynúť 10 dňová lehota,
počas ktorej môžu FO a PO uplatniť
pripomienku k návrhu v písomnej podobe,
elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom
úrade v kancelárii prednostky OcÚ Palárikovo.
Návrh zverejnený dňom 28.05.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo
číslo 01/2012
o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Palárikovo

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 11/120628 zo dňa 28.06.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Palárikovo dňa 29.06.2012 na dobu 15 dní

Obecné zastupiteľstvo v Palárikove podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona NR
SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č.
102/2010 Z.z. sa uznieslo dňa 28.06.2012 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„VZN“):

Všeobecné záväzné nariadenie obce Palárikovo
č. 01/2012
o niektorých podmienkach držania psov na území obce Palárikovo
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života
obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.

§2
Predmet úpravy
1) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie psov (sumu úhrady za
vydanie náhradnej evidenčnej známky psa) a vodenia psov, vymedzenie miest voľného pohybu
a zákazu vstupu psa, ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
odchyt túlavých psov z verejných priestranstiev a vykonávanie dozoru nad dodržiavaním VZN.
2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných (zvláštnych) psov používaných podľa osobitných
predpisov.1)

§3
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN:
1. Držiteľom psa je vlastník psa alebo osoba, ktorá nakladá s ním ako s vlastným.
2. Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky, mimo chovného priestoru.
3. Túlavým psom je pes, ktorý sa voľne pohybuje bez dohľadu držiteľa spôsobilého
ovládať psa a bez evidenčnej známky.
4. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§4
Evidencia psov
1) Psa, ktorý podlieha evidencii2) je jeho držiteľ povinný písomne prihlásiť
Obci – Obecnému úradu Palárikovo (ďalej len úrad),
2) Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže túto skutočnosť príslušným dokladom (napr.
ZŤP, protokolom o vykonaní skúšky a pod.)
3) Po overení úplnosti údajov potvrdí úrad držiteľovi psa splnenie povinnosti prihlásiť psa,
pridelí evidenčné číslo a bezodplatne mu vydá evidenčnú známku.
4) Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného
psa.
5) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť úradu do 14 dní
odvtedy ako odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil, inak sa dopustí priestupku3).
6) Úrad vydá držiteľovi psa, ktorý si splnil povinnosť podľa § 4 ods. 5) tohto VZN náhradnú
známku.
7) Suma úhrady za náhradnú známku je stanovená vo výške 3,50 eur 4).
§5
Vodenie psa
1) Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov 5).
2) Toto ustanovenie VZN určuje ďalšie podrobnosti o vodení psa v súlade s § 4 ods. 5 zákona
o držaní psov, a to:
- osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
obecnou políciou (prípadne inou osobou určenou starostom Obce Palárikovo) preukázať
totožnosť psa evidenčnou známkou (ďalej len „známka“) umiestnenou na obojku psa;
- pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený
známkou;
- vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len 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;
- do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom,
v prenosnej klietke alebo inom primeranom zariadení.
3) Zakazuje sa
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom a pod.);
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve
(aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom).
§6
Miesta so zákazom voľného pohybu psa a vstupu so psom
1) Zakázaný je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve na celom území obce Palárikovo.
Voľný pohyb je zakázaný aj na priestranstve, ktoré nie je verejným priestranstvom ale je
verejnosti prístupné. Výnimkou sú miesta vyhradené alebo určené na voľný pohyb psov.

2)

Vstup so psom (okrem zvláštnych psov) je zakázaný:
a) do všetkých verejnosti prístupných budov ( napr. zdravotnícke zariadenia, prevádzky
potravinárskej výroby, obchody s potravinárskym sortimentom, zariadenia verejného
a spoločného stravovania), okrem zariadení, kde je to povolené a viditeľne označené,
b) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská a v tesnej blízkosti bytových domov do
vzdialenosti 1 m (od vonkajšej steny stavby), ktoré sú verejným priestranstvom,
c) do areálov materských škôl a školských zariadení,

3) Zákaz vstupu so psom je viditeľne označený značkou „Zákaz vstupu so psom“, ktorej vzhľad
je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
§ 6a
Miesta pre voľný pohyb psa
1) Voľný pohyb psa je povolený na miestach k tomuto účelu označených tabuľami (vzhľad
tabule je uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN). Držiteľ psa musí urobiť vhodné opatrenia, aby
voľne sa pohybujúci pes neopustil vyhradený priestor.
2) Každý, kto sa pohybuje v blízkosti priestranstva vymedzeného pre voľný pohyb psov, je
povinný dbať na primeranú opatrnosť. Vstup do takto vyhradeného priestoru je na vlastnú
zodpovednosť.
3) Prevádzka týchto miest sa zabezpečuje na náklady mesta tak, aby boli vytvorené primerané
hygienické a technické podmienky pre pohyb psov, pre zdravie a bezpečnosť verejnosti v okolí
ako aj užívateľov týchto miest.
4) Pravidlá pre využívanie miest pre voľný pohyb psa:
- vymedzené plochy nie sú oplotené
- zakazuje sa podnecovať agresivitu psa proti človeku alebo inému zvieraťu
- počas celej doby pobytu psa na tomto mieste musí byť pod dohľadom držiteľa psa alebo
toho, ktorý psa vedie
- osoba, ktorá psa vedie je povinná v prípade znečistenia priestoru exkrementmi
bezprostredne ich odstrániť do určených nádob; sáčky budú platiteľom poplatku za psa
poskytnuté na OcÚ Palárikovo pri platení poplatku
- poškodenie zariadenia, odcudzenie nádob, nadmerné znečisťovanie vyhradeného miesta
či iné nedostatky, prípadne vzniknuté problémy alebo mimoriadne udalosti sú užívatelia
povinní hlásiť na Obecný úrad Palárikovo.
5)

Miesta vymedzené pre voľný pohyb psa v obci Palárikovo sú:
1.
2.
3.
4.

Strelnica a jej blízke okolie do 50 m
J.A.Komenského ul. ( zelená plocha medzi ul Komenského a hrádzou rieky Cergát)
Orechová ul. ( zelená plocha v strede tejto ulice)
Štúrova ul.( zelená plocha ohraničená ulicami Štúrova ,Štefánikova a hrádzou rieky Cergát)

§7
Zamedzenie znečisťovania verejných priestranstiev
1) Základné povinnosti pri znečistení verejného priestranstva výkalmi od psa upravuje § 6
zákona o držaní psov.

2) Osoba, ktorá psa vedie (držiteľ psa, osoba ktorá nad psom vykonáva dohľad, alebo akákoľvek
iná osoba, ktorá psa vedie), je povinná po znečistení verejného priestranstva v intraviláne mesta
výkalmi tieto bezprostredne odstrániť do zberných nádob umiestnených na miestach uvedených
v § 6a ods. 5 tohto VZN.
3) Zberné nádoby sú označené tak, aby z nich bol zrejmý účel ich použitia,
4) Obec Palárikovo zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie obsahu týchto zberných
nádob. Použiť tieto nádoby na zber iného odpadu je zakázané.
§8
Odchyt túlavých psov
1) Odchyt túlavých psov vykonáva pracovník útulku pre opustené zvieratá.
2) Držiteľ, ktorého pes sa stratil, je povinný nahlásiť stratu obecnej polícii.
3) Držiteľ, ktorého pes bol odchytený, je povinný, po tom, ako sa dozvedel o jeho odchyte, si
psa prevziať a uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o psa, prípadne náklady
spojené s usmrtením psa a zneškodnením kadávera. Poplatok za odchytenie psa je =30,- €
4) Držiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva.
5) Ak sa držiteľ odchyteného psa neprihlási na jeho prevzatie v útulku pre opustené zvieratá do
siedmych dní, bude tento pes považovaný za psa bez majiteľa a umiestnený do útulku.
6) Informácie o odchytených psoch poskytuje :
útulok pre opustené zvieratá od 07,00 h. do 15,00 h.
ObP od 15,00 h. do 07,00 h.
§9
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) obecná polícia,
b) hlavný kontrolór obce,
c) iné osoby poverené starostom.

§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo č. 3/2002 o niektorých
podmienkach držania psov v obci Palárikovo.

§ 11
Záverečné ustanovenia
1) Ustanovenia tohto VZN sa v plnom rozsahu vťahujú aj na psov chovaných pred jeho
účinnosťou. Ak podmienky držania psa nespĺňajú požiadavky tohto VZN, držiteľ psa je povinný
tieto zosúladiť.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli.

RSDr. Bernard R o š t e c k ý
starosta obce

V Palárikove, dňa 29.06. 2012

1

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii,
zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v
colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži; zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších
predpisov; zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov
2
) § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona
č. 102/2010 Z.z.
3
) § 7 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. v znení zákona č. 102/2010 Z.z.
4
) § 3 ods. 6 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. v znení zákona č. 102/2010 Z.z.
5
) § 4 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. v znení zákona č. 102/2010 Z.z.

Príloha č. 1.:

Značka „Zákaz vstupu so psom“:

Príloha č. 2.:

Značka pre voľný pohyb psa:

