Obecné zastupiteľstvo v Ducovom v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa
ustanovenia § 3 ods. 6, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a §6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov), vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o podmienkach držania
psov na území obce Ducové
§1
Úvodné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje uplatňovanie zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,zákon“) na území obce Ducové.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré
sú držiteľom psa, psa vedú alebo nad psom vykonávajú dohľad okrem služobných psov
používaných podľa osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
a) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
b) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov.
§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Ducové podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní posledného dňa lehoty
uvedenej v predošlej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu a vydávanie známok vedie obecný úrad Ducové.
Do evidencie sa zapisuje:
- evidenčné číslo psa,
- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
- 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,
- skutočnosť, že pes je nebezpečný,
- úhyn psa a strata psa.
3. Pridelená evidenčná známka s evidenčným číslom, ktorou musí byť každý pes označený, je
neprenosná na iného psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočností oznámiť Obecnému úradu Ducové.

5. Vydávanie prvej známky je bezplatné.
6. Zničenie alebo stratu evidenčnej známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo
zničenie alebo stratu zistil, oznámiť na obecnom úrade.
7. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 1,50 €.
§4
Podmienky vodenia psov
1. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
2. Za nepoužitie náhubku pri vedení psa zodpovedá držiteľ psa, osoba, ktorá vedie psa alebo
osoba ktorá má nad psom dohľad. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vedenie
nebezpečného psa, ktorý na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok vždy.
§5
Vodenie psov
1. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov
možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom prístroji. Pevnosť
vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v
každej situácii.
2. Voľný pohyb psov je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v zastavanom území
obce.
3. Zakazuje sa opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napríklad pred
obchodom a pod.) .
4. Zakazuje sa opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom
priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom).
§6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom
Voľný pohyb psov je zakázaný:
- na všetkých verejných priestranstvách obce Ducové.
Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:
- miestny cintorín
- miestne ihrisko ( vrátane detského ihriska )
- dvor a objekt Materskej škôlky Ducové.
§7
Čistenie verejných priestranstiev
Každý, kto psa vedie po verejnom priestranstve, je povinný mať pri sebe vhodný obal
a pomôcky na odstránenie psích výkalov. Pevne uzavretý obal s výkalmi vhodí do osobitnej
nádoby označenej vyobrazením psa alebo do nádoby na zmesový komunálny odpad.

§8
Priestupky
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2
zákona,
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) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
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) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo.
Obec môže uložiť pokutu vo výške od 16,50 Eur do 165 Eur.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN č. 01/2016 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ducovom dňa
17.03.2016, uznesením č. 61.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia t.j. 08.04.2016.
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