Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce na základe ustanovení §3 ods. 6, §4 ods. 5, § 5 ods. 1 a
§ 6 ods. 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v platnom znení v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Rohovce
toto
všeobecne záväzné nariadenie
o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce
č. 1/2012

Čl.1
Účel nariadenia
1) Účelom tohto nariadenia je ustanoviť niektoré podmienky držania psov na území
obce Rohovce, evidencie a vodenia psov, vymedziť miesta na území obce, kde je voľný
pohyb psa zakázaný, kde je zákaz vstupu so psom, ustanoviť sumu úhrady za evidenčnú
známku za psa, riešiť problematiku znečisťovania verejných priestranstiev, stanoviť
podmienky kontroly a sankcií za porušenie tohto nariadenia.
2) Účelom tohto nariadenia je aj ustanovenie pravidiel, ktoré sa viažu k problematike
dani za psa podľa §22 až 29 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
3) Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa,
respektíve vedie psa.
4) Prijatím tohto nariadenia sa realizuje zámer obce v jednom dokumente prehľadným
spôsobom upraviť a publikovať zásadné pravidlá, ktoré sú s problematikou držania psov na
území obce spojené.
Čl.2
Vymedzenie pojmov
1) Držiteľ psa je právnická alebo fyzická osoba, na ktoré sa vzťahuje povinnosť
prihlásiť psa do evidencie.
2) Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej obrany,
d) poľovný, ovčiarsky a vodiaci,
f) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného
alebo národného skúšobného poriadku.
3) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo zariadenie na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou,
ktorá ho vedie.
4) 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.

Čl.3
Evidencia psov
1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky
podlieha evidencii psov (ďalej len evidencia).
2) Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvom odseku v mieste kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza .
3) Evidenciu vedie Obecný úrad Rohovce.
4) Do evidencie sa zapisujú najmä tieto údaje:
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) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
5) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes
evidovaný.
6) Obec Rohovce vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa
(ďalej len " známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
zistil, obci Rohovce, ak je v jeho evidencii.
8) Obec Rohovce prvú známku poskytne bezodplatne. V prípade straty, odcudzenia
alebo zničenia známky vydá obec náhradnú známku za úhradu vo výške 3,00 €.

Čl.4
Vodenie psa
1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba
fyzicky a psychicky spôsobilá 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.
3)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.

Čl.5
Zákaz voľného pohybu psov
1) Voľný pohyb psa je zakázaný:
a) na pozemných komunikáciách a na ich súčastiach (verejná zeleň),
b) na zastávkach verejnej autobusovej dopravy,
c) v parkoch,
d) v areáli zdravotného strediska, kultúrneho domu a obecného úradu,
e) v areáli základnej školy a materskej školy a vo vzdialenosti 20 m od nich.
2) Ten, kto psa vedie, musí ho mať i pri voľnom pohybe na dohľad a pod kontrolou.
3) Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti osoby, ktorá psa vedie.
4) Obec Rohovce podľa potreby zabezpečí odchyt psov pohybujúcich sa po
priestranstvách voľne dostupných verejnosti bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa
(túlavé zviera).
Čl.6
Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom
1) Vstup so psom je zakázaný do objektov štátnej správy, samosprávy ako sú najmä:
školské, zdravotnícke, športové a kultúrne zariadenia, priestory detských ihrísk a pieskovísk,
obecný úrad, pietne miesta (cintorín, dom smútku); zákaz vstupu sa nevzťahuje na služobného
psa počas zákroku a vodiaceho psa.
Čl.7
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1) Držiteľ a osoba, ktorá psa vedie, je povinná zabezpečiť, aby zviera neobťažovalo
okolie hlukom a vodiť ho tak, aby zamedzila znečisťovaniu verejných priestranstiev a
priestorov, spoločných priestranstiev, bytových domov (schodištia, pivničné priestory),
verejných budov, verejnej zelene, spevnených plôch a podobne.
2) Držiteľ a osoba, ktorá psa vedie, je povinná na verejne prístupných miestach
citovaných v odseku 1) bezodkladne odstrániť psie výkaly.

Čl.8
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva:
a) starosta a zamestnanci obecného úradu na základe poverenia starostu,
b) hlavný kontrolór obce,
2) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú
zmenu skutočností 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 § 4
ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

3) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, 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 krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
4) Za priestupok podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) až c) tohto článku možno uložiť
pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 3 písm. d) až f) tohto článku možno uložiť
pokutu do 65 eur.
5) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná
polícia a orgán Policajného zboru.
6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
7) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom
konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

DRUHÁ ČASŤ
Čl.9
Prechodné a záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
obce Rohovce č. 89/2012 dňa 10.05.2012 a nadobúda účinnosť 01. júna 2012.

V Rohovciach dňa 10.05.2012

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rohovce dňa: 11.05.2012
zvesené dňa: 28.05.2012

