Obec Dojč podľa § 6 ods. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovení § 3 ods. 6, §4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva pre
územie Obce Dojč
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dojč

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zabezpečenie ochrany
životného prostredia a v súlade s platnou úpravou určiť:
a)
b)
c)
d)
e)

podrobnosti vodenia psov,
miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný,
miesta, kde je vstup so psom zakázaný,
podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a
sumu za náhradnú evidenčnú známku psa.
Článok 2
Základné ustanovenia

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Dojč.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.
3. Na území obce Dojč je povolené chovať alebo držať psov len pri dodržaní platných
hygienických, veterinárnych a stavebných všeobecne záväzných právnych predpisov.1
4. Za chov sa v zmysle tohto nariadenia považuje aj ich chov na podnikateľské a iné zárobkové
činnosti.
5. Voľným pohybom psa je pohyb bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa v súlade s § 2 ods. 1 písm. a)
zákona 282/2002 Z.z., bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je
na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
6. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
7. Nebezpečný pes 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 (§2
ods. 1 písm. b)).

1

Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z.z.
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Článok 3
Evidencia psov
1. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie vedenej obcou v súlade s § 3 ods. 1
zákona, a to na Obecnom úrade v Dojči.
2. Do evidencie sa zapisuje okrem požiadaviek §3 ods. 3 zákona aj rasa, dátum narodenia psa,
pohlavie psa, farba srsti, telefonický kontakt na majiteľa psa a presná adresa chovného
priestoru alebo zariadenia, v ktorom sa pes na území obce Dojč zdržiava. (príloha č. 1)
3. Obec vydá držiteľovi zaevidovaného psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ preukazuje
totožnosť psa. Evidenčná známka je neprenosná.
4. Prvú evidenčnú známku poskytne obec bezodplatne.
5. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky, vydá obec náhradnú známku za úhradu
v sume 3,5 €. Túto sumu je povinný držiteľ psa uhradiť pred jej vydaním do pokladne obce.
6. Odcudzenie alebo stratu známky je držiteľ povinný do 14 dní od zistenia straty, odcudzenia
alebo zničenia známky nahlásiť obci, kde je pes evidovaný.
7. Držiteľ psa je povinný nahlásiť obci každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie v lehote do 30 dní odo dňa zmeny týchto skutočností alebo údajov (napr. úhyn
psa).
Článok 4
Vodenie psov
Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona určuje podmienky o vodení psa takto:
1. V intraviláne obce, mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov je možné vodiť
psov za splnenia nasledujúcich podmienok:
a) pes musí mať vôdzku,
b) psa na miesta so zákazom pohybu psov 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,
c) ak sa jedná o nebezpečného psa, musí mať náhubok.
2. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný:
a) na požiadanie preukázať poverenému zamestnancovi samosprávy zaevidovanie psa
evidenčnou známku,
b) vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku,
voľného pohybu a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
c) zabezpečiť, aby pes nenapadol osoby alebo nebol použitý na zastrašovanie osôb
s výnimkou psov používaných pri výkone strážnej služby alebo služobných
povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície,
d) zabezpečiť, aby pes voľne sa pohybujúci na súkromnom pozemku neohrozoval
osoby pohybujúce sa na verejných priestranstvách v tesnej blízkosti oploteného
súkromného pozemku,
e) zabezpečiť, aby pes nenapadol iné zviera,
f) oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol,
resp. napadol. Ten kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol resp.
napadol svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osobe, aj meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Zároveň je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, alebo sa
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

3. Zakazuje sa:
a) opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania k dostatočne pevnej zábrane
pohybu (napr. pred obchodom a podobne),
b) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve,
c) opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom.
Článok 5
Zákaz voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. V intraviláne obce Dojč sa zakazuje voľný pohyb psov na všetkých verejných
priestranstvách v zastavanom území obce Dojč.
2. Voľný pohyb psov sa zakazuje na nasledovných verejných priestranstvách:
a) v celom areáli Základnej školy s materskou školou,
b) v zdravotníckych zariadeniach,
c) v celom areáli cintorína a
d) vo všetkých parkoch v obci.
3. Vstup so psom je zakázaný:
a) do budovy kultúrneho domu,
b) do budovy Obecného úradu Dojč a
c) na futbalové ihrisko.
4. Zákaz vstupu so psom musí byť viditeľne označený značkou alebo nápisom „Zákaz vstupu
so psom“.
Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom
Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný:
a) zabezpečiť, aby zviera neobťažovalo okolie hlukom, zápachom a výkalmi,
b) na verejne prístupných miestach bezodkladne odstrániť psie výkaly.
Článok 7
Odchyt túlavých psov
1. Pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, alebo pes, ktorý na
verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá môže byť odchytený.
2. Výskyt túlavých psov, ako aj stratu psa je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade v Dojči.
3. Odchyt psov sa vykonáva len v katastrálnom území obce Dojč.
4. Náklady spojené s odchytom psov a prípadnou veterinárnou starostlivosťou a umiestnením
psa v karanténnej stanici hradí v plnej výške držiteľ psa.
5. Obec Dojč vedie evidenciu o odchytených psoch, ktorá obsahuje:
a) dátum odchytu,
b) záznam o rase
c) popis psa,
d) pohlavie,
e) identifikácia (známkou, tetovaním, príp. čipom),
f) opis jeho zdravotného stavu,

g) informácie o správaní, významných okolnostiach (napadnutie človeka alebo
zvieraťa).
6. Držiteľ psa je povinný prevziať si odchyteného psa po preukázaní jeho vlastníctva a úhrade
finančných prostriedkov vynaložených na odchyt psa.
Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obec je povinná do 30 dní odo dňa účinnosti tohto nariadenia viditeľne označiť miesta, kde
je zakázaný vstup so psom alebo voľný pohyb psov.
2. Za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia je obec oprávnená uložiť fyzickej osobe
za priestupok podľa § 7 ods. 1 a 2 písm. a) až c) zákona uložiť pokutu do výška 165 € a za
priestupok podľa ods. 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do výšky 65 €.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dojči uznesením číslo
40/2018-2022/UObZ dňa 14. februára 2019.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na
úradnej tabuli Obce Dojč.
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Príloha č. 1

Evidenčná karta psa
PES
dátum narodenia
tetovacie číslo/údaj o čipovaní
rasa
pohlavie
farba srsti
evidenčné číslo známky
presná adresa chovného priestoru psa
dátum úhynu
Držiteľ psa:
meno a priezvisko
kontakt
Poznámky a záznamy:

Svojím podpisom sa zaväzujem, že pri odhlásení psa vrátim evidenčnú známku alebo zaplatím
poplatok za stratu známky.
..............................................................................

