NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Komjatná
č. 2/2018
o podmienkach držania psov na území obce
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatná vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
a v súlade zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Komjatná

všeobecne záväzné nariadenie
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje niektoré
podmienky evidencie a vodenia psov, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
držaní psov v obci Komjatná ako aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných
priestranstiev a riešenie priestupkov.
§2
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Komjatná podlieha evidencii
psov.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v ods. 1.
3. Evidenciu vedie obec (obecný úrad).
4. Do evidencie sa zapisuje najmä:
- evidenčné číslo psa,
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
- úhyn psa,
- strata psa.
5. Držiteľovi psa zapísaného do evidencie vydá obec evidenčnú známku psa. Na známke
bude uvedené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ
psa preukazuje totožnosť psa.
6. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa.
§3
Vydanie náhradnej známky
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky psa, obec vydá držiteľovi
psa za úhradu 1,50 € náhradnú evidenčnú známku psa.

§4
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenie na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho 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. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
§5
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
1. Voľný pohyb psa bez vôdzky je zakázaný:
a) na všetkých verejných priestranstvách v intraviláne obce,
b) na všetkých miestnych komunikáciách v intraviláne obce.
2. Vstup so psom v obci Komjatná je zakázaný:
a) do areálu ZŠ s MŠ v Komjatnej a všetkých budov školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Komjatná,
b) do budovy OcU v Komjatnej, do budovy kultúrneho domu v Komjatnej, do budovy
domu smútku v Komjatnej,
c) do areálu cintorína
d) do areálu verejných detských ihrísk a pieskovísk
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov a na psov používaných pri
záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
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.
2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový komunálny odpad.
§7
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
c) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
d) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

a) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
b) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorým pes znečistil verejné priestranstvo.

§8
Pokuty
1. Za priestupok podľa § 7 odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 obec uloží pokutu vo výške
10,00 €.
2. Za priestupok podľa § 7 odseku 1 písm. d) obec uloží pokutu vo výške 20,00 €.
3. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec v blokom konaní.
4. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Každý držiteľ psa, ktorému odo dňa účinnosti tohto VZN vznikla povinnosť podľa § 2,
ods.1 zaevidovať psa, splní si túto povinnosť do 30 dní.
2. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať obci poplatok za psa podľa platného
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Komjatná.
3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú starosta, poslanci OZ a členovia komisií
pri OZ.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Komjatná č. 2/2018 o podmienkach držania psov na
území obce schválilo obecné zastupiteľstvo obce Komjatná na svojom zasadnutí dňa:
13.4.2018 uznesením č. ................................. .
5. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Komjatná o vodení psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov č. 1/2015 zo dňa 13.4.2015.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli.
V Komjatnej, dňa 28.3.2018

..................................................
Mgr. Otto Brtko
starosta obce
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