Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013
Obce Trenčianska Teplá o podmienkach chovu
a držania psov na území obce

Obec Trenčianska Teplá na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
a doplnkov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach chovu a držania psov na území obce.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
držaní psov v obci, určuje zásady vodenia psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev,
riešenie priestupkov ako i vedenie príslušnej evidencie.
2. Územím Obce Trenčianska Teplá sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie
zastavané územie katastrálneho územia Trenčianska Teplá a Dobrá.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov stanovených zákonom.

Článok 2
Vymedzenie pojmov na účely tohto nariadenia
1. Zvláštnym psom je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.
2. 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. Voľným pohybom psa je pohyb 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.
4. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky na území
obce okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ku ktorým majú tieto osoby
právo hospodárenia. Je to napr. cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, mosty, schody,
cintoríny, trhovisko, detské ihriská, športoviská.

Článok 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov.
2. Držiteľ psa je povinný písomne prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v ods. 1, ak sa pes v danom roku nachádza na území obce podľa
prílohy č. 1 tohto nariadenia.
3. Evidenciu psov podľa bodu 1. vedie Obec Trenčianska Teplá.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu psa podľa Prílohy č. 1.
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie psov, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť obci.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie
evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj tom, či je pes nebezpečným psom.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa, pričom je držiteľ povinný upevniť zámku na obojok
psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Jej stratu, odcudzenie alebo zničenie je držiteľ povinný do 14
dní ohlásiť obci. Obec vydá za úhradu 2 € držiteľovi psa náhradnú známku.
8. Pri odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný vrátiť evidenčnú známku obci.

Článok 4
Vodenie 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.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku
a každý musí mať nasadený náhubok.
6. S uhynutým psom je držiteľ povinný naložiť podľa pokynov veterinárnej správy. Nie je povolené
tieto zvieratá vkladať do nádob na komunálny odpad.

Článok 5
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Na území obce Trenčianska Teplá je zakázaný voľný pohyb psov. Zákaz sa nevzťahuje na pozemky
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ak sú oplotené tak, že oplotenie nie je narušené, je
spôsobilé zabrániť podlezeniu alebo preskočeniu psom a bránka na oplotení je zabezpečená proti
samovoľnému otvoreniu. Za spôsobilosť oplotenia zodpovedá vlastník pozemku.
2. Vstup so psom je zakázaný na tieto miesta:
a) do úradných budov, zdravotníckych, školských, kultúrnych zariadení, reštauračných
zariadení a obchodov,

b) na športoviská, školské pozemky, detské ihriská,
c) cintoríny.
3. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na pohyb zvláštneho psa podľa č. 2 bodu 2 tohto
nariadenia s výnimkou psov uvedených pod písm. d) a e).
4. Miesta so zákazom voľného pohybu psov a zákazom vstupu so psom sú označené tabuľami.

Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
2. Na území obce sú umiestnené kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov, pričom obec
priebežne zabezpečuje hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch je viditeľne
označený účel ich použitia.

Článok 7
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 čl. 4 bod 1a 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,
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
ohrozovaniu 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.
3. Za priestupok podľa:
a) ods. 1 a ods. 2 písm a) až c) obec uloží pokutu do výšky 165 €,
b) ods. 2 písm. d) až f) obec uloží pokutu do výšky 65 €.
4. Obec nemôže priestupok prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemôže ho tiež
prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje
amnestia.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia bude vykonávať obec.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať obci daň za psa podľa platného Všeobecne
záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. 05. 2013.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26. 04. 2013
Zverejnené na úradnej tabuli obce: 29. 04. 2013
Zvesené z úradnej tabule obce: 14. 05. 2013

