VZN o chove a držaní psov na území obce Šarišské Michal'any
Vytvorené 11.05.2011 - 18.00 - návrh KDZPaVP
Časťl.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
V záujme zvýšenia ochrany občanov pred možným negatívnym vplyvom chovu a
držania psova v záujme ochrany psov na území obce Lubotice možno chovať a držať
psov len pri dodržiavaní platných predpisov:
Zákon
Zákon
Zákon
Zákon

NR SR Č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
NR SR Č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov
NR SR Č. 287/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny
SNR Č. 272/1982 Zb. o ochrane zdravia I'udí

Článok 2
Základné pojmy:
1. Chovatel' - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá psa trvalo chová alebo drží.
2. Prechodný chovatel' - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá psa prechodne
chová alebo drží.
Článok 3
Nariadenie sa nevzťahuje:
1. Na chov a držanie psov, ktoré sprevádzajú ťažko zrakovo postihnuté osoby.
2. Pre cirkusy, pojezdné zverince a podobné podujatia podobného charakteru.
3. držitel' psa ozbrojených zložiek
4. držitel' záchranárskych psov a psov pre liečebné účely( certifikát)
5. psy slúžiace pre záujmy obce:
- pes pre dobrovol'ného strážcu poriadku
- dobrovol'nú obecnú hliadku
- obecnú políciu

Časť II.
Článok 4
Podmienky pre chov a držanie psov
1. Za účelom dodržiavania technických, hygienických a veterinárnych podmienok
chovu psov sa určujú tieto vzdialenosti:
a) Chovný objekt pre psa musí byť od obytných objektov suseda vzdialený najmenej
10 m. Pri menšej vzdialenosti sa vyžaduje písomný súhlas suseda.
b) Chovný objekt pre psa musí byť od individuálneho zdroja vody (studne) vzdialený
najmenej 10 m.
c) Chovný objekt pre psa musí byť od objektov občianskej vybavenosti (obchody,
nákupné strediská, predškolské zariadenia, školy a pod.) vzdialený najmenej 30 m.
2. Pred zriadením a osadením zariadenia na chov psov, akými sú klietka s výbehom
alebo koterec, je chovatel' povinný požiadať o povolenie príslušný stavebný úrad v
zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a vyhl.č.453/2000 Z.z ..

Podl'a podmienok, stavebný úrad rozhodne, či sa jedná o drobnú stavbu vyžadujúcu
ohlásenie stavby, prípadne jednoduchú stavbu, ktorá si vyžaduje stavebné povolenie.
Toto nariadenie platí s dňom schválenia VZN.
3. Vodenie psov je zakázané:
a) na detské pieskoviská, detské a športové ihriská, do areálov predškolských
zariadení, areálov škol, do zariadení potravinárskej výroby, verejného stravovania,
do zdravotníckych zariadení, do priestoru cintorína a sakrálnych priestranstiev ako
kostoly, domy smútku, atď.
b) na iné miesta označené nápisom "ZÁKAZ VSTUPU SO PSOM".
4. Vol'ný pohyb psa po uliciach a iných verejných priestranstvách je zakázaný.
Č'ánok 5
Povinnosti chovatel'a psov
1. Chovatel' je povinný zabezpečit psovi výživu, opateru a umiestnenie
zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebnú
volhosť pohybu.
2. Chovatel'je povinný umiestniť psa do zariadeni s primeranými hygienickými
podmienkami a je povinný ich udržiavať okrem iného aj dezinfekciou, deratizáciou
dezinsekciou spósobom , ktorý nebude ohrozovať zdravie rudí, prírodu a krajinu.
Jedná sa najme o neprimeraný zápach presahujúci 20m od hranici pozemku.

a

3. Chovatel' nesmie porušovať chovom a držaním psa veterinárne a hygienické
predpisy, nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť
občanova nesmie poškodzovať ich majetok.
4. Chovatel' psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámil svoje meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný
oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
chovatele psa. Na žiadosť ošetrujúceho lekára je chovatel' povinný dať psa vyšetriť
veterínérnernu lekárovi.
5. Chovatel'je zodpovedný za škodu spósobenú chovaným
povinný nahradiť ju pocta všeobecne platných predpísov.

alebo držaným psom a je

6. Chovatel'je povinný urobiť také opatrenia, aby pes nemohol uniknúť z chovného
priestoru a vol'ne pobehovať po verejnom priestranstve.
7. Chovatel' psa je povinný dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku,
zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných ochorení psov a chorob
prenosných zo psa na človeka a naopak.
8. Chovatel' psa je povinný dať zaočkovať svojho psa proti chorobám určeným
štátnym veterinárnym orgánom.
9. Chovatel' nesmie psa týrať, ukončiť jeho chov vypustením v obci, do volhej prírody
a usmrtiť psa bez primeraného dóvodu. Bezbolestné usmrtenie psa po
predchádzajúcom zbavení vedomia rnóže vykonať len veterinárny lekár, okrem
skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť
pomoc veterinárneho lekára.

10. Chovater móže prenechať vedenie psa mimo chovného priestoru len osobe, ktorá
je fyzicky a psychicky spósobtlá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spósoborn ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škod na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spčsobíř.
11. Chovater je povinný znečistené miesta na verejnýcn priestranstvách vyčistiť od
výkalov psa a tieto bezpečne odstrániť. Tie sa budú umiestňovať do špecifických
nádob zabezpečených obcou a tá zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich
obsahu. Na kontajneroch musí byť viditerne označený účel ich použitia.
12. Pri uhynutí psa je chovater povinný zavolať asanačný podnik (kafilériu),
psa zakopat na svojom pozemku a to do hlbky najmenej 70 cm

alebo

13. Chovatel' je d'alej povinný:
a) psa, ktorého drží viac ako tri mesiace, do 30 dní prihlásiť do evidencie obecného
úradu
b) dať psa každoročne zaočkovať proti besnote
c) na verejnom priestranstve mať psa na vodítku a nebezpečného psa aj s náhubkom
d) do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť na Obecnom úrade:
- zmenu chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes drží (najma
ak sa nezhoduje s miestom trvalého bydliska držitera psa)
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný
- úhyn psa
- stratu psa
e) stratu, zničenie alebo odcudzenie evidenčnej známky psa oznámiť na OcÚ do 14
dní odvtedy, čo stratu, zničenie alebo odcudzenie zisti!. Obecný úrad vydá
chovatelbvi náhradnú evidenčnú známku psa za poplatok 3,- eúr.
Č'ánok 6
Túlavé psy
1. Pes ,ktorý sa javí túlavým bez svojho pána, vol'ne sa pohvbujúct po dobu dlhšie
ako 48 hodin, bude odstránený na náklady obce.
2. V prípade, že vykazuje znaky besnoty alebo iných vážnych ochorení (psinka, atd'.)
bude pes utratení na mieste.
Článok 7
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, za ktorý móže byť uložená
pokuta do výšky 16,- eur a v priestupkovom konaní príslušnými orgánmi štátnej
správy do výšky 165,- eur.
2. Chov a držanie psov móže Obecný úrad zakázať majiterovi psa:
pri porušení platných predpisov,
pri porušení tohto nariadenia,
pri dokázaternom ohrozovaní zdravia a bezpečnosti občanovo

ČasťIII.
Článok 8
Záverei5né ustanovenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) členovi a komisie DŽPBaVP

b) poslanci Obecného zastupiterstva obce Šarišské Micharany
c) hlavný kontrolór obce Šarišské Micharany.

