Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č.
05/2018 o niektorých podmienkach držania psov
na území obce Brestov
Obec Brestov v súlade s ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a s ust. § 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
toto

všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na
území obce Brestov
/ďalej len „VZN“/
§1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto VZN je úprava nasledovných podmienok držania a vodenia psov na
území obce Brestov:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úprava podrobností o vodení psov,
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný, a miest, kde je vstup so psom
zakázaný,
d) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
2. Toto VZN sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo
osobu, ktorá psa vedie, na území obce Brestov.
3. Vymedzenie pojmov vychádza z ustanovení § 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej len
„Zákon“/.
§2
Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky
1. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá obec držiteľovi psa
náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 EUR. Úhrada je splatná v hotovosti
v pokladni obecného úradu pri vydaní novej evidenčnej známky.
2. Podrobnosti o vedení evidencie psov stanovuje § 3 Zákona.
§3
Podrobnosti o vodení psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže 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. 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
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie
kontrolných orgánov, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
4. Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná
psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
5. 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
6. Voľný pohyb psa na miestach, na ktoré sa zákaz voľného pohybu psa nevzťahuje, je možný
len v sprievode osoby zodpovedajúcej za psa podľa odseku 3 a v takej vzdialenosti, aby osoba
zodpovedajúca za psa mohla v prípade nebezpečného alebo ohrozujúceho chovania psa ihneď
zasiahnuť.
7. V katastrálnom území obce je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho, bezprostredného
dozoru osoby, zodpovedajúcej za psa podľa odseku 3, na všetkých verejných a verejne
prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne i v extraviláne obce. Ak v prípade
túlavého psa dôjde k realizácii odchytenia psa odborne spôsobilou osobou, poverenou obcou,
vlastník psa je povinný uhradiť obci všetky náklady spojené s odchytom psa ako aj jeho
prípadným umiestnením do útulku alebo iného obdobného zariadenia.
§4
Zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu so psom
1.Voľný pohyb psa je zakázaný na nasledovných verejných priestranstvách vo vlastníctve
alebo v užívaní obce Brestov:
a) v parkoch, na ihriskách a v športových areáloch,
b) na chodníkoch a miestnych komunikáciách.
2. Vstup so psom je zakázaný na nasledovných verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo
v užívaní obce Brestov:
a) do objektov verejnej správy, školských, športových a kultúrnych zariadení v

zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
b) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk,
c) do cintorínov a na pietne miesta.
3. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom. Zákaz vstupu so psom sa ďalej
nevzťahuje na zvláštne psy používané súkromnými bezpečnostnými službami podľa
osobitného zákona1, psov používaných horskou službou alebo psov používaných pri
záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
3. Miesta vymedzené v odsekoch 1 a 2 obec viditeľne označí umiestnením vhodného
piktogramu alebo textu.
§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev psami
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na
odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva
a uložiť na určené miesto, ktorým sú nádoby na zmesový komunálny odpad.
2. Určeným miestom podľa odseku 1 sú nádoby na zmesový komunálny odpad, ako aj
odpadkové koše na komunálny odpad rozmiestnené na verejných priestranstvách.
§6
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je 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
zákona,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
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,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

1

Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

3. 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.
4. Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
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starosta obce

