
Obecné zastupiteľstvo v Kameničanoch sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. g) a m)  cit. 
zákona a v súlade s ust. § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení
sa   u z n i e s l o na tomto: 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N OM    N A R I A D E N Í  
č. 2/2016 

o podmienkach chovania, držania a vodenia psov v obci Kameničany

schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 10. 6. 2016
v znení Uznesenia č. 5/2016/2e  zo dňa 10. 6. 2016

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci  Kameničany dňa : 23. 05. 2016

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kameničany dňa: 13. 6. 2016

VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 7. 2016

Čl. I.
Účel vydania normy

Účelom  tohto  VZN  je  vytváranie  a ochrana  zdravých  podmienok,  zdravého
spôsobu  života  obyvateľov,  zabezpečenie  verejného  poriadku  a úprava  niektorých
podmienok držania psov v katastrálnom území obce Kameničany.

Toto VZN upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri chove,
držaní psov, ich evidencii,  postup pri  znečisťovaní  verejných  priestranstiev,  postup pri
odchyte psov a riešenie priestupkov.

Čl. II.
Rozsah platnosti

Toto VZN je záväzné pre všetkých obyvateľov obce Kameničany, prechodne sa
zdržujúce  osoby  v  k.  ú.  Kameničany,  fyzické  a  právnické  osoby  so  sídlom  alebo
pôsobnosťou v obci Kameničany.

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  sa  nevzťahuje  na  služobných  a zvláštnych
psov, používaných podľa osobitných predpisov.

Čl. III.
Súvisiace dokumenty

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/

Čl. IV.
Pojmy a skratky



1.Verejné  priestranstvo  – cesty,  miestne  komunikácie,  námestia,  chodníky,  trhoviská  a

všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce

2.  Spoločné  priestory –  priestory  obytných  domov,  obchodné  strediská,  školy,  sociálne

zariadenia, zdrav. stredisko, reštauračné zariadenia a pod.

3. Držiteľ psa – osoba, ktorá má psa vo vlastníctve

4.  Chovateľ  psa –  osoba,  ktorej  starostlivosť  je  zameraná  na  praktické  využitie,  alebo

rozmnožovanie psov

5. Zvláštnym psom je pes

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitého zákona

2. používaný horskou službou

3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany

4. poľovný

5. ovčiarsky

6. vodiaci

7. používaný počas výcviku alebo organizovanej súťaže

6. Nebezpečným psom – je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby

bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil pri nutnej obrane alebo v krajnej

núdzi.

7.Voľným  pohybom  psa  – je  pohyb  psa  bez  vôdzky,  mimo  chovného  priestoru  alebo

zariadenia  na  chov.  Pohyb  zvláštneho  psa  bez  vôdzky  mimo  chovného  priestoru  alebo

zariadenia na chov na základe výcviku vedeného osobou sa nepovažuje za voľný pohyb.

8.  Túlavým  psom  –  je  pes,  ktorý  sa  bez  kontroly  a dozoru  držiteľa  pohybuje  po

priestranstvách voľne dostupných verejnosti.

Čl. V.
Evidencia   psov

1. Každý  pes  držaný  nepretržite  viac  ako 90 dní na území Slovenskej  republiky  podlieha

evidencii.

2. Evidenciu psov vedie obec.

 Do evidencie sa zapisuje najmä:

a) evidenčné číslo psa

b) tetovacie číslo, alebo údaj o čípovaní 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 mesta zdržiava, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu držiteľa psa

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby  bol sám napadnutý alebo

vyprovokovaný, ak nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi

f) úhyn, strata alebo odcudzenie psa

3. Pri zavedení psa do evidencie,  po zaplatení miestneho poplatku za psa, správca daní a

poplatkov vydáva  držiteľovi psa bezplatne evidenčnú známku. Evidenčná známka pre  



nebezpečného psa je farebne odlišná. Na známke je uvedené:

a/ evidenčné číslo psa

b/ názov obce, kde je pes evidovaný

c/ údaj o tom, či je pes nebezpečný

4. Známka,  ktorou sa  preukazuje  totožnosť psa je neprenosná na iného psa.  Odcudzenie,

stratu   alebo zničenie známky je povinný držiteľ psa nahlásiť do 14 dní odo dňa zistenia

uvedenej skutočnosti na Obecný úrad, kde je pes evidovaný. Za úhradu vo výške 2 eurá

bude držiteľovi psa vydaná nová známka. 

 5. Výšku poplatku za psa stanovuje VZN o miestnych poplatkoch. Poplatok za jedného   psa

je stanovený vo výške 5,- € na rok. 

ČL. VI.
Povinnosti chovateľov a držiteľov psov

1. Za psa zodpovedá a nesie následky za jeho chovanie držiteľ alebo chovateľ' psa, alebo

osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva dohľad.

Držiteľ alebo chovateľ psa je povinný:

V záujme  zachovania  hygieny,  čistoty  a ochrany  verejného  poriadku,  bezpečnosti

a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ psa povinný:

a) prihlásiť psa do evidencie na Obecnom úrade, v lehote 30 dní od uplynutia posledného

dňa 90-dňovej lehoty nepretržitého držania psa na území Slovenskej republiky.

b) oznámiť Obecnému úradu každú zmenu zapisovaných skutočností v evidencií psov do

30 dní od zmeny

c) oznámiť Obecnému úradu odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky do 14

dní kedy túto skutočnosť zistil

d) dostaviť sa so psom na povinné očkovanie proti besnote

e) včas zaplatiť na obecnom úrade miestny poplatok za psa

f) oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol svoje meno, adresu a súčasne oznámiť Obecnému

úradu,   kde  je  pes  evidovaný,  že  pes  pohrýzol  osobu  bez  toho,  že  by  bol  sám

napadnutý  alebo  vyprovokovaný  a do  24  hodím  dať  psa  vyšetriť  veterinárnemu

lekárovi

g) držať psa v čistote

h) je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je povinný nahradiť ju podľa všeobecne

platných právnych predpisov

Čl. VII.
Vodenie psa

1.   Ten kto psa vedie alebo vykonáva dohľad musí byť fyzicky a psychicky spôsobilý a

schopný ho ovládať v každej situácií a zároveň je povinný:

 a/  predchádzať  ohrozovaniu ľudí a  zvierať,  zabraňovať  vzniku škôd na majetku,  

    prírode a životnom prostredí, ktoré by mohol pes spôsobiť

 b/ v prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi tieto bezprostredne odstrániť

    napr. pomocou plastových vreciek do odpadových košov na to určených, prípadne 

    do kontajnerov na zmesový komunálny odpad

 c/ osobe, ktorú pes pohrýzol oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu

    ako aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je 

    povinný túto udalosť oznámiť Obecnému úradu



         2.  Vodiť psa na  miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke      
   bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej 
   dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej 
    situácii.

          3.  Nebezpečný pes
    Nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže viesť len osoba, ktorý je plne 
    spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes 
      náhubok a musí byt' na vôdzke.

          4.  Voľný pohyb psov je zakázaný na verejnom priestranstve obce Kameničany

         5.   Vstup so psom je zakázaný:
a/ do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk
b/ do objektov športových a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
c/ na cintorín
d/ autobusovú zastávku

6.  Miesta vymedzené v ods. 5 musia byť riadne ounačené. Toto označenie zabezpečí
vlastník,  správca  alebo  užívateľ  budovy  alebo  zariadenia  umiestnením vhodného
piktogramu alebo textu.

Čl. VIII.
Úhyn psa

Pri  úhyne  psa,  je  držiteľ  povinný  riadiť  sa  pokynmi  veterinárnej  správy.  Nie  je
povolené  uhynutého  psa  zakopať  na  verejnom  priestranstve  alebo  umiestniť  do
kontajnera  na  komunálny  odpad.  Je  možné  obrátiť  sa  priamo  na  VAS,  s.r.o.  –
veterinárna asanačná služba, Mojšova Lúčka, tel. č. 041/5654112, kde dostane držiteľ
pokyny ako s uhynutým psom naložiť /prípadne priamo pracovníkovi MVDr. Jánovi
Klemovi na číslo mobilu 0905/341 223.

Čl. IX.
Odchyt psov

1. Voľne pohybujúci sa pes bude odchytený.  Ak je možné túlavého psa identifikovať,
tzn. ak má pes známku vydanú obcou Kameničany, obecný úrad bezodkladne držiteľa
psa informuje o tejto skutočnosti. 

2. Ak si informovaný držiteľ psa do 24 hodín odo dňa odchytenia psa nevyzdvihne alebo
si psa odmietne prevziať, môže byť pes za úhradu predaný alebo môže byť utratený. 

3. Identifikovaný  držiteľ  psa,  ktorý  odmietne  psa prevziať je  povinný  uhradiť  všetky
náklady vynaložené na odchyt a následný chov resp. utratenie psa.  

4. Držiteľ psa, je oprávnený odchyteného psa prevziať, ak hodnoverne preukáže svoje
vlastníctvo a uhradí všetky náklady vynaložené na odchytenie psa.

5. Výťažok z predaja odchyteného psa je príjmom obce Kameničany.



Pri odchyte túlavých psov, ktorých vlastník nie je známy sa postupuje podľa odseku 2.

Čl. X.
Priestupky a pokuty

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:

a/ neoznámi  obci,  v ktorej  je  pes  evidovaný  alebo  má  byť  evidovaný,  každú  zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny

b/   neprihlási psa do evidencie
c/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.1 a 2
d/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,

ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)

e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
 f/   nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa ak:

a/ neohlási  svoje  meno,  priezvisko a adresu  trvalého pobytu a meno,  priezvisko a  adresu
trvalého pobytu  držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol

b/  nezabráni  útoku  psa  na  človeka  alebo  zviera  alebo  nezabráni  inému  spôsobu  ich
ohrozovania psom

c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný 
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)

d/  nepreukáže známkou totožnosť psa,
e/  nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f/  neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo

3. Pokuty

1. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a
za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

    
2. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny
poriadok/
3.  Obec  Kameničany  môže  uložiť  pokutu  do  jedného  roka  odo  dňa,  kedy  sa  o porušení
povinnosti dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.
4.  Pri  ukladaní  výšky  pokuty  sa  prihliada  najmä  na  závažnosť  a  následky  protiprávneho
konania.
5.  Výnos z pokút je príjmom obce Kameničany.
6.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci.

4.  Poplatky za odchyt psa

Pri zistení majiteľa psa, resp. jeho držiteľa sa za odchyt psa platí poplatok obci vo výške 100,-

€ a pokiaľ bude tento pes prepravený do útulku poplatok sa zvyšuje o daľších 100,- €.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

(1) Na  tomto  VZN  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  v Kameničanoch  dňa  10.  6.  2016
uznesením číslo 5/2016



(2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kameničanoch.

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 7. 2016

  

vv  Kameničanoch, dňa 10. 6. 2016Kameničanoch, dňa 10. 6. 2016

Igor DaškoIgor Daško

starosta obcestarosta obce


