
             OBEC NIŽNÉ LADIČKOVCE 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE

č. 2/2020

o podmienkach držania psov, vodení psov a sume úhrady za náhradnú
evidenčnú známku psa na území obce Nižné Ladičkovce
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Obecné zastupiteľstvo obce Nižné Ladičkovce na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods.5,

§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2020 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky

držania psov v platnom znení v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce  Nižné  Ladičkovce

č. 2/2020

o podmienkach držania psov, vodení psov a sume  úhrady za náhradnú
evidenčnú známku psa na území obce Nižné Ladičkovce

Čl.  1
Základné ustanovenia

   Účelom tohto nariadenia je v súlade s platnou právnou úpravou určiť podmienky držania psov v 
obci, podrobnosti vodenia psov, miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, miesta, kde je vstup so 
psom zakázaný, podrobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva a sumu úhrady za náhradnú 
evidenčnú známku psa.

Čl.  2
Podmienky držania psov na území obce

     Podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. O veterinárnej starostlivosti je vlastník psa povinný 
zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom t.j. 
čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a jeho majiteľovi, ktorý spĺňa technické požiadavky 
podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a 
uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
V prípade, ak tak vlastník psa v zákonom stanovenej lehote neurobí, orgán veterinárnej správy uloží
vlastníkovi pokutu 50,-Eur. Zaplatením tejto pokuty prechádza povinnosť označiť psa 
transpondérom na obec. Obec Nižné Ladičkovce nemá zriadenú prevádzku karanténnej stanice, ani 
útulok pre zvieratá. Odchyt túlavých zvierat na území obce zabezpečí obec prostredníctvom osoby 
schválenej na odchyt túlavých zvierat.
     Podľa § 3 zákona č. 282/2020 Z.z. sa upravujú podmienky držania psov následovne:

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 
evidencií psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v 
lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa 
pes v danom roku prevažne nachádza.

2. Evidenciu vedie obec
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3. Do evidencie sa zapisuje najmä
a)  evidenčné číslo psa
b)  tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
c)  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d)  umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území  
      obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
e)  úhyn psa
f)  strata psa

4. Každú zmenu skutočnosti údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má
byť pes evidovaný

5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 
známka). Na známke sa uvedie  evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes evidovaný. 
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudenie, zničenie alebo stratu známky zistil 
oznámiť obecnému úradu.

7. Každý majiteľ psa požiada obec o zaevidovanie psa prostredníctvom vyplneného tlačiva 
„Žiadosť o zaevidovaní psa“, ktoré si vytlačí z webovej stránky obce, alebo si ho 
vyzdvihne na obecnom úrade. Vyplnené tlačivo odovzdá na OcÚ, kde mu bude  vydaná 
evidenčná známka psa.

Čl.  3
Úhrada za náhradnú evidenčnú známku psa

   Obec na základe § 3 ods. 6 zákona č. 282/2020 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v platnom znení určuje sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa vo 
výške 4,-Eur.

Čl.  4
Vodenie psov

   Obec v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 282/2020 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o vodení psa takto : 

1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie 
kontrolných orgánov preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.

2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení poslanci obce Nižné 
Ladičkovce.

3. 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.

Čl.  5
Zákaz voľného pohybu psov a zákaz vstupu so psom

1. Obec v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 282/2020 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psa 
zakázaný:
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Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách na celom území intravilánu 
obce Nižné Ladičkovce – všetky pozemné komunikácie (cesty II., III. Triedy, miestne 
komunikácie), parkoviska, chodníky, parky, ihriska.

2. Obec v súlade s§ 5 ods.1 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov v platnom znení vymedzuje verejne prístupné miesta, kde je vstup 
psom zakázaný:

            a) do  objektov verejnej správy, školských, športových a kultúrnych zariadení v
                zriaďovateľskej pôsobnosti obce
            b) do priestoru verejných detských ihrísk a pieskovísk
            c) na obecný cintorín a do domu smútku
            d) do priestorov miestnych potravín a pohostinstva
 
       3.  Miesta vymedzené podľa odseku 2 musia byť viditeľne označené. Toto označenie
            zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia umiestnením
            vhodného piktogramu alebo textu.
   
       4.  Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na miesta
            uvedené v odseku 2 písm. b). Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných
            pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.
       5.  Zodpovednosť za voľne pohybujúceho sa psa má majiteľ psa, ktorý zodpovedá aj za
            všetky škody spôsobené psom, ktorý majiteľovi ušiel.

Čl.  6
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

      Obec v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v platnom znení určuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev takto :

1. Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie , je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na na 
odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného 
priestranstva a uložiť na určené miesto.

2. Určeným miestom sú nádoby na zmesový a komunálny odpad.

Čl.  7
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Na  tomto VZN č. 2/2020 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nižné Ladičkovce na 
svojom zasadaní dňa...................... uznesením č. …..............

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia dňa …...................
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od …..........................

                     
                                                                                                         Ing. Ján  Hudák
                                                                                                            starosta obce
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