VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JAKUBOVANY,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Jakubovany
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch na základe ust. §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ust.§ 3 ods.6, §4, ods. 5, §5 ods.1, §6 ods.3 zákona
č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o držaní
psov“) sa uznieslo dňa 24.06.2016, uznesením 49/06/2016 a vydáva pre územie obce Jakubovany
toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2016
(ďalej len VZN), ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti držania psov
na území obce Jakubovany.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok držania a
vodenia psov
na území obce Jakubovany :
- stanovenie sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa
- úprava podrobností o vodení psa
- vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
- určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný
- povinnosti pri znečisťovaní verejných priestranstiev psami na území obce
Jakubovany
2) Toto nariadenie (VZN) sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je
držiteľom psa alebo osobu ktorá psa vedie, ale VZN sa nevzťahuje na služobných
psov používaných podľa osobitných predpisov (§1 ods. 2 zákona o držaní psov) 1)
3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka
a Trestného zákona a osobitných predpisov. 2)
§2
Evidencia psov
(1) prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s
ust. § 3 zákona NR SR 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov
(2) Obec pri evidencii psa vydáva známku zelenej farby. Pri evidencii
nebezpečného psa sa vydáva známka červenej farby.
(3) V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa obec
Jakubovany vydá za úhradu držiteľovi psa náhradnú známku. Výšku úhrady
za túto náhradnú známku obec Jakubovany stanovuje na 3,30 €.
(4) Nevrátenie evidenčnej známky pri odhlasovaní psa z evidencie sa považuje za
jej stratu a držiteľ psa je povinný uhradiť poplatok v zmysle predošlého bodu č.
(3)
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§3
Podrobnosti o vodení psa
1) Základné pravidlá o vodení psa sú upravené v §4 zákona NR SR 282/2002 Z.
z., ktorým sa a upravujú niektoré podmienky držania psov.
2) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na
požiadanie kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou
známkou.
3) Vodiť psa na miestach so zákazom voľného pohybu psov možno len na
vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musí byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii .
§4
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa
1) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území
obce Jakubovany.
2) Obec Jakubovany nevlastní ani neužíva žiaden pozemok v intraviláne ani..v
extraviláne svojho katastra, ktorý by spĺňal podmienky pre voľný pohyb psov.
3) Na začiatku každej miestnej komunikácie a verejnej komunikácie, ktorá je
vstupnou do obce Jakubovany a pri autobusových zastávkach sú umiestnené
tabule s piktogramom a textom, že voľný pohyb psa v obci je zakázaný.
§5
Vymedzenie miest so zákaz vstupu so psom
1) Vstup so psom je zakázaný do priestorov vo vlastníctve obce a do miest, ktorých

......zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec Jakubovany:
- do úradných budov a objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych,
športových a ...kultúrnych zariadení, stravovacích zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce,
- do priestorov verejných detských ihrísk a pieskovísk a k nim priliehajúcim
plochám verejnej .zelene
- do cintorínov a na pietne miesta,
- na športoviská,
- do parkov.
2) Miesta vymedzené podľa ods. 1 musia byť viditeľne označené. Toto označenie
........zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia
........umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.
3) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na
........miesta uvedené v ods. 1) v druhej odrážke. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje
........na psov používaných pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany a
........služobného psa počas zákroku
4) Z hľadiska posúdenia zákazu v ustanovení ods.1) nie je rozhodujúce, či má
........človek psa na rukách, v schránke alebo na vôdzke.
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§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1) Povinnosti pri znečistení verejného priestranstva upravuje § 6 ods. 1 zákona o
držaní psov.
2) Osoba, ktorá vedie psa musí dbať na to, aby pes
a/ neznečisťoval verejné priestranstvo, verejne prístupné priestory
a verejnoprospešné zariadenia
b/ nepoškodzoval a neznečisťoval kvetinové záhony a trávniky, priečelia
......budov, vrátane oplotenia pozemkov priľahlých k verejnému priestranstvu
3) Držiteľ psa, alebo osoba psa vedúca je povinná mať pri sebe vhodnú pomôcku
alebo vrecúško na odstránenie psích výkalov z verejných priestranstiev a na
vyžiadanie osôb oprávnených kontrolou dodržiavania tohto nariadenia, sa
pomôckami preukázať.
4) Ak pes znečistí verejné priestranstvo tuhými výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne po znečistení odstrániť tak, že ich vloží do
vhodného obalu a s obalom ich vhodí do odpadových kontajnerov určených
na komunálny odpad alebo do kontajnerov určených na netriedený komunálny
odpad, nádoby na uličné smeti – malá smetná nádoba, prípadne do nádob
určených a označených „na výkaly psov“.
§7
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce Jakubovany a poverení
zamestnanci obce.
§8
Priestupky
(1) Na zničenie, poškodenie, znečistenie alebo neoprávnené odstránenie
označenia (piktogramu) o zákaze vstupu so psom sa vzťahujú osobitné
predpisy. 3)
(2) Porušenie povinností upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade
s ustanovením § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, a podľa všeobecne platných predpisov (napr. zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
(3) Na správne delikty a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní. 4)

§9
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov
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2. Ostatné, vo VZN neupravené podrobnosti evidencie, držania a chovu psov
musia byť v súlade s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so
zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, a s ďalšími platnými predpismi o ochrane zvierat, o veterinárnej
starostlivosti a o zdraví ľudí.
3. Návrh VZN bol zverejnený dňa 08.06.2016, do 24.06.2016.
4. Na tomto VZN sa Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch uznieslo dňa
24.06.2016, uznesením č. 49/06/2016.
5. VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa zverejnenia na úradnej
tabuli.
6. VZN bude trvale prístupné na nahliadnutie na Obecnom úrade
v Jakubovanoch a na internetovej stránke obce v časti VZN.
7. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2008 zo dňa 8.2.2008.
8. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Jakubovany nadobudlo účinnosť
..................

V Jakubovanoch
Dňa 26.06.2016

Ing. Milan Zuzaniak
starosta obce
VZN zverejnený 26.06.2016
VZN zvesený .................

Prílohy: Príloha č.1 -odvolávky z textu VZN č.4/2016
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Príloha číslo 1.
Odvolávky z textu VZN
1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v
znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č.
124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
2) Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení zákona Č. 99/2008 Z. z.
3) napríklad zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
4) zákon č. 71/1961 Zb. o správnom konaní ( Správny poriadok )
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