Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 002/2015

o chove, vodení a držaní psov
na území obce PETROVCE.

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ ) obce Petrovce na základe § 3 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3
zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 ods. 1
zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vydáva
pre katastrálne územie obce PETROVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 002/2015
o chove, vodení a držaní psov na území obce PETROVCE.

§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je:
a.) evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb
a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
psom.
b.) zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný
poriadok a čistotu v obci.
c.) zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných
zariadení a priestorov, a tiež zlepšenie hygieny v obytných priestoroch a na verejných
priestranstvách.
d.) ochrana zdravia obyvateľov ako aj zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
§2
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce PETROVCE.
2. Na území obce možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa budú dodržiavať platné zdravotné,
veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zákona NR SR č. 488/2002 Z. z. O veterinárnej starostlivosti
a o zmene niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky (ďalej len „všeobecne záväzné právne
predpisy“) a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
3. Za chov psov sa v podmienkach obce Petrovce považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové
účely.

§3
Predmet, sadzba, daňová povinnosť a spôsob výberu dane.
1. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad
(§ 4 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov).
2. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Základom dane je počet psov.
4. Sadzba dane je:
a.) Za jedného psa ...................................=5,-€ / kalendárny rok.
b.) Za každého ďalšieho psa ....................=7,-€ / kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňovník je povinný písomne
oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto
lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie.
6. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä:
a.) označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého
pobytu,
b.) označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia,
c.) stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa,
d.) druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
7. Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. Januára tohto zdaňovacieho obdobia.
8. Spôsoby vyberania dane:
• v hotovosti do pokladne obecného úradu.

§4
Pohybu a vstupu psov
1. V intraviláne obce Petrovce sa zakazuje voľný pohyb psa.
2. Osobitne sa zakazuje v intraviláne obce Petrovce voľný pohyb psov a vstup so psom na
nasledovné miesta a lokality:
a.) na detské ihriská a pieskoviská,
b.) priestory budovy Základnej a Materskej školy.
c.) priestory Obecného úradu a kultúrneho domu.
d.) priestory Domu smútku a jeho okolia.
3. Na verejné priestranstvá, do verejných budov ( mimo budovy kultúrneho domu a budovy školy),
a v spoločných priestoroch obytného domu (napr. chodba, výťah, suterén) je povolené vodiť psa
len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
a.) pes musí mať okrem vôdzky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov aj nasadený
ochranný košík,
b.) pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami) okolie

§5
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom
1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie, je povinný:
a.) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
b.) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus umiestniť do
igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu
z trusu do okolia.

§6
Vodenie psov v intraviláne obce
1. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie, je povinný:
a.) v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy preukázať sa občianskym
preukazom, očkovacím preukazom zvieraťa a dokladom o zaplatení miestneho poplatku za psa,
b.) zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby alebo aby sa nepoužilo na
zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na
výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo polície.

§7
Evidencia chovu psov
1. Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom alebo byt.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou a to na
Obecnom úrade v obci Petrovce.
3. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa, ktorou sa preukazuje totožnosť psa. Evidenčná
známka je neprenosná na iného psa.
4. Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Petrovce vydá náhradnú známku za
úhradu vo výške =5,-€.
§8
Sankcie za porušenie nariadenia.
1. Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN území obce Petrovce, sa kvalifikuje ako priestupok proti
verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktoré je možné uložiť
sankciu v zmysle § 11 a nasl. zák. č. 372/90 Zb. alebo § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, poslancov
OZ a hlavného kontrolóra obce.
3. Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starosta obce, ak je priestupok dostatočne zistený
a preukázaný. Pokuta v blokovom konaní sa môže udeliť až do výšky 33,- eur, ak zákon
o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje vyššiu pokutu.
4. Pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v tej istej veci konanie o uloženie pokuty.

5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o porušení VZN, najneskôr
však do troch rokov od porušenia VZN, alebo nesplnenia povinnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada
najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
6. Pokuta uložená obcou je príjmom obce.
7. Chov a držanie psov môže Obecný úrad zakázať:
a.) pri porušení platných predpisov,
b.) pri porušení tohto nariadenia,
c.) pri dokázateľnom ohrozovaní zdravia a bezpečnosti občanov.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: ..............................................
2. Toto VZN prijalo OZ v obci Petrovce dňa:

..................... uznesením číslo: .......................

3. VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Petrovce dňa: ............................................
4. VZN zvesené z úradnej tabule obce Petrovce dňa:

.............................................

5. VZN nadobúda účinnosť dňa:

.............................................

V Petrovciach dňa ...................................

Ing. Miroslav Bobrik v. r.
starosta obce

