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Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach, na základe § 6 ods. 1 Zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 282/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
vydáva
pre územie obce B Á D I C E

toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2013
o podmienkach držania psov na území obce Bádice
Článok 1
Základné pojmy
1. Držiteľ – každý, t.j. fyzická alebo právnická osoba (chovateľ, majiteľ), alebo kto na
akýkoľvek účel, hoci len prechodne chová psa.
2. Chovné zariadenie – zariadenie farmového, klietkového alebo iného typu pre chov
psov.
3. Vodenie psa – vlastný pohyb psa na vôdzke pri fyzickej prítomnosti chovateľa.
4. Voľný pohyb 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.
5. Zvláštnym psom je pes:
• používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
• používaný horskou službou
• používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach , pri plnení
úloh CO
• poľovný
• ovčiarsky
• vodiaci
• používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku
6. 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.
Článok 2
Ohlasovacia povinnosť
Ohlasovaciu povinnosť sú povinní splniť držitelia psov na území obce Bádice.
Článok 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa na území obce Bádice je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej
vete.
2. Evidenciu vedie obecný úrad Bádice.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
• evidenčné číslo psa
• tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
• meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
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• umiestnenie chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, ak sa usmietnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
držiteľ psa
• skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
• úhyn psa
• strata psa
4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa
povinný oznámiť Obecnému úradu v Bádiciach v leho do 30 dní od posledného dňa,
keď zmena nastala.
5. Odcudzenie evidenčnej známky, zničenie alebo jej stratu je držiteľ povinný oznámiť
do 14 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.
Článok 4
Práva a povinnosti držiteľov psov
1. Držiteľ psa je povinný:
a) ak nastane skutočnosť v zmysle článku 3 ods.1, písomne ohlásiť nadobudnutie
psa na Obecný úrad v Bádiciach na predpísanom tlačive, ktoré je uvedené
v prílohe
b) je povinný ohlásiť písomne Obecnému úradu v Bádiciach vznik, zánik a každú
zmenu v zmysle článku 3 ods. 4
c) zabezpečiť, aby psa okrem držiteľa viedla len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácii
d) pri vedení psa alebo psov mimo pozemku alebo objektu patriacemu držiteľovi
zabezpečiť, aby každý pes mal na obojku umiestnenú evidenčnú známku
vydanú Obcou Bádice
e) zabrániť tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
a zvieratá, znečisťoval, poškodzoval budovy, zeleň a podobne. Za spôsobenú
škodu je zodpovedný držiteľ psa a má povinnosť nahradiť škodu
f) na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok
g) mať na vôdzke psa pokiaľ sa pohybuje na miestach, kde sa pohybujú alebo
zhlukujú ľudia
h) zabezpečiť, aby pes nepôsobil rušivo na svoje okolie (špina, zápach)
i) zabezpečiť, aby pes nespôsoboval fyzické napadnutie alebo ho nepoužiť na
zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo
pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zborov a polície
j) dbať o ochranu psa, jeho riadnu výživu a čistotu
k) v prípade poranenia človeka psom je držiteľ povinný zabezpečiť okamžité
veterinárne vyšetrenie psa
l) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť psie výkaly
m) mimo svojho súkromného pozemku a majetku mať psa vždy pod priamym
dohľadom – v opačnom prípade možno psa považovať za túlavého.
2. Držitelia psov nesmú vodiť psa:
a) na detské ihrisko a verejnosti prístupné športoviská. Uvedené obmedzenie sa
nevzťahuje na psov, ktorých priviedli na športovisko za účelom športového
výkonu v rámci verejného športového podujatia,
b) na obecné pohrebisko
3. Držiteľom psov sa zakazuje:
a) chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho potrebám
b) podnecovať psa na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku,
používať psa na psie zápasy, ani ho pripravovať na ne
c) opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho
d) uhynutého psa umiestniť do zbernej nádoby, kontajnera na odpad alebo inak
nepovolene odstraňovať.
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Článok 5
Práva a povinnosti Obce Bádice
1. Obec Bádice vydá evidenčnú známku pri zápise psa do evidencie psov bez poplatku.
2. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
evidenčnej známky je držiteľ psa povinný v zmysle článku 3 ods. 5 tohto VZN
oznámiť Obecnému úradu v Bádiciach do 14 dní od vtedy, čo odcudzenie, zničenie
alebo stratu zistil. Obecný úrad držiteľovi psa za poplatok 2 € vydá náhradnú
evidenčnú známku.
3. Na známke je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce. Známkou držiteľ psa
preukazuje totožnosť psa a splnenie ohlasovacej povinnosti.
Článok 6
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 a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie je povinný oznámiť
osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu u držiteľa psa.
Súčasne je povinný 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. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa z chovného
priestoru alebo zariadenia na chov psa.
6. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná na požiadanie
starostu obce, pracovníkov obecného úradu, poslancov OZ alebo kontrolóra obce
preukázať totožnosť psa známkou.
Článok 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný vodič psa tak, aby sa zabránilo
znečisťovaniu verejných priestranstiev, poškodzovaniu zelene a podobne.
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Článok 8
Priestupky a ukladanie pokút
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi Obecnému úradu v Bádiciach každú zmenu skutočnosti 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 článku 6
ods. 1 a 2
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f) nezabezpečí opatrenia na zabránenie jeho úteku podľa článku 6 ods. 5.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, 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 nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) nepreukáže známku totožnosti 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) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 €
b) odseku 2 písm. d) a f) možno uložiť pokutu do 65 €
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch
5. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
6. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.282/2002 Z.z.
o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov.
2. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov bol vyvesený na úradnej tabuli
a zverejnený na www. stránke Obce Bádice dňa 26.11.2012 a zvesený 13.12.2012
3. Na tomto VZN obce Bádice sa u z n i e s l o Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach dňa
14.12. 2012 uznesením č. 35/2012
4. VZN o niektorých podmienkach držania psov bolo vyvesené 15.12.2012
5. Toto VZN o niektorých podmienkach držania psov nadobúda účinnosť 01.01.2013.
6. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné VZN
č. 7/2009 o niektorých podmienkach držania psov, ktoré bolo schválené dňa
15.12.2008 uznesením OZ č. 50/2008.

Darina Čelináková
starostka obce
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