Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2017
o podmienkach držania a chove psov

VZN Obce Bohunice č. 1/2017 vyvesené na úradnej tabuli obce 16.6.2017.
VZN Obce Bohunice č. 1/2017 zvesené z úradnej tabule obce 3.7.2017.
Účinnosť od 3.7.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v platnom znení sa uznieslo na tomto nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje niektoré podmienky
držania, evidencie, chovu psov a ich vodenia na verejných priestranstvách.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov
ako napr. psov v policajnom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii,
železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, rybárskej stráži, a pod.
Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. 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 ochrany,
d. poľovný,
e. ovčiarsky,
f. so špeciálnym výcvikom,
g. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
4. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky na
území obce Bohunice, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe Obce Bohunice. Verejným
priestranstvom sa rozumejú najmä:
 miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, zatrávnené plochy pri
komunikáciách,
 parčík pred kaplnkou v centre obce, cintorín, pietne miesta,
 areál pri viacúčelovej budove, areál kaštieľa a parku, detské ihriská a pod.
5. Držiteľ psa je osoba, ktorá má psa spravidla vo vlastníctve.
6. Chovateľ psa je osoba, ktorej starostlivosť je zacielená na jeho praktické využitie alebo
na rozmnožovanie.
Článok 3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Bohunice podlieha evidencii
psov (ďalej len “evidencia“). Evidenciu vedie obec.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v ods. 1.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
a. evidenčné číslo psa,
b. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
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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 sám napadnutý alebo
vyprovokovaný k nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f. úhyn psa,
g. strata psa.
Každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní
ohlásiť na obecnom úrade v Bohuniciach.
Obec Bohunice vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na
ktorej sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je pes nebezpečným
psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ
psa povinný ohlásiť do 14 dní na obecnom úrade v Bohuniciach. Poplatok za náhradnú
známku sa stanovuje vo výške 3,- EUR.
Pri odhlásení psa z evidencie na obecnom úrade v Bohuniciach je držiteľ psa povinný
evidenčnú známku vrátiť.
Článok 4
Vodenie psa
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať 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.
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.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol (ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe,
ktorú pes pohryzol, údaje o držiteľovi psa). Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohryzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, oznámiť na
obecnom úrade Bohunice.
Vodiť psa na verejné priestranstvo 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.
Článok 5
Pohyb psov a znečisťovanie verejných priestranstiev
Vstup so psom je zakázaný:
 do obecných objektov - obecný úrad, kaplnky, dom smútku, viacúčelová budova
(bývalá ZŠ), historických pamiatok
 do obecných areálov - cintorín, pietne miesta, parčík pred kaplnkou v centre obce,
areál kaštieľa, detské ihriská
Miesta vymedzené podľa ods. 1 musia byť viditeľne označené umiestnením vhodného
piktogramu alebo textu.
Zákaz vstupu sa nevzťahuje psov so špeciálnym výcvikom.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť. Na odstránenie výkalov sa môže použiť najbližší kontajner na
zber zmesového komunálneho odpadu resp. kontajner na to priamo určený a označený.
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Článok 6
Odchyt psov
Voľne pohybujúci sa pes bude odchytený. Ak je možné túlavého psa identifikovať, tzn. ak
má pes známku vydanú obcou Bohunice, obecný úrad bezodkladne držiteľa psa
informuje o tejto skutočnosti.
Ak si informovaný držiteľ psa do 24 hodín odo dňa odchytenia psa nevyzdvihne alebo si
psa odmietne prevziať, môže byť pes za úhradu predaný alebo môže byť utratený.
Identifikovaný držiteľ psa, ktorý odmietne psa prevziať je povinný uhradiť všetky náklady
vynaložené na odchyt a následný chov resp. utratenie psa.
Držiteľ psa, je oprávnený odchyteného psa prevziať, ak hodnoverne preukáže svoje
vlastníctvo a uhradí všetky náklady vynaložené na odchytenie psa.
Výťažok z predaja odchyteného psa je príjmom obce Bohunice.
Pri odchyte túlavých psov, ktorých vlastník nie je známy sa postupuje podľa odseku 2.
Článok 7
Sankcie

1. 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 čl. 4 ods. 1
a 2,
d. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
e. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f. nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a. neohlási svoje meno, priezvisko, 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. evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa:
a. odseku 2 písm. d) až f) uloží obec Bohunice pokutu do 65,- EUR,
b. odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) uloží obec Bohunice pokutu do 165,- EUR.
4. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Bohunice.

1.
2.
3.
4.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach dňa 16.06.2017
uznesením číslo 02/2017.
Účinnosťou tohto VZN stráca platnosť VZN č.1/2013.
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Bohuniciach dňa 16.06.2017

Ing. Peter Hajdúch
starosta obce Bohunice
v.r.

