
Obecné zastupiteľstvo  v  Stakčíne na základe  § 6 zákona SNR 369/90 Zb.  o  obecnom 
zriadení, v platnom znení neskorších zákonov a v súlade so zákonom 282/2002 Z.z., ktorým sa  
upravujú podmienky držania psov vydáva toto

V Š E O B E C N É    Z Á V A Z N É    N A R I A D E N I E

č. 4/2007,

          ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Čl. I.
Právna úprava podmienok držania psov je obsiahnutá v zákone 282/2002 Z.z.. Držiteľ psa 

je  povinný  ustanovenia  zákona  rešpektovať.  Neznalosť  citovaného  zákona  držiteľa  psa 
neospravedlňuje.

Týmto nariadením sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce 
Stakčín v súlade s citovaným zákonom,.

Podmienky  držania  psov  a  povinnosti  držiteľov  psov  obsiahnuté  v  iných  právnych 
predpisoch a nariadeniach sa týmto nemenia.

Poplatok za psa držaného na katastrálnom území obce Stakčín je obsiahnutý v platnom 
nariadení obce Stakčín o poplatkoch.

Čl. II.
Evidencia psov

Údaje do evidencie psov vedenej obcou je držiteľ psa povinný nahlásiť do 30 dní od 
účinnosti  tohto  nariadenia  a  ďalej  podľa  ustanovenia  §  3  zákona  282/2002  Z.z..  Údaje  sú 
obsiahnuté v ustanovení § 3 cit. zákona. Údaje je povinnosť nahlásiť obci - na Obecnom úrade 
Stakčín osobne alebo písomne.

Na požiadanie držiteľa psa nahlásenie a zaevidovanie, ako aj zmeny týchto údajov obec 
potvrdí písomne.  

Čl. III.
Starostlivosť držiteľa psov

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku. Úhrada obci za 
prvú známku je bezplatná. Známka je neprenosná. Držiteľ psa je v prípade odcudzenia, straty 
alebo zničenia známky oznámiť túto skútočnosť obci /na Obecný úrad/ v lehote do 14 dní od 
zistenia takejto skutočnosti. Na základe nahlásenia takejto skutočnosti vydá obec držiteľovi psa 
náhradnú známku za úhradu 50.- Sk.



Čl. IV.

1 . Pes je zviera vysoko dôležité a po každej stránke slúžiace človeku, ktoré si plne  
zasluhuje všeobecnú starostlivosť a opateru zo strany človeka. Z tohto hľadiska
vychádzajú opatrenia pre držanie a chov psov v našej obci. Prísne sa zakazuje
vodenie psov pre akýkoľvek účel na školské ihriská, športové plochy, cintoríny
a verejné zatravnené plochy, pokiaľ nie sú na tento účel vyčlenené.

2. Držiteľ psa je okrem povinnosti zo zákona povinný:

- dbať, aby zviera bezdôvodne nerušilo obyvateľov okolia
- nedržať zviera na týchto miestach, kde nie je zabezpečený stály dozor 
  držiteľa /pivnice, povaly, a pod./     
- opatriť psa náhubkom a viesť ho na ramienku na verejných priestranstvách
- pes môže byť vedený osobou len ktorá je k tomuto účelu fyzicky a psychicky 
  spôsobila ho ovládať
- dbať na ochranu psa , jeho zdravie a výživu, čistotu
- zviera fyzicky netýrať
- dostaviť sa v lehote stanovenej orgánom veterinárnej služby pravidelným
  prehliadkam a očkovaniu proti nákazlivým chorobám
- dať zviera, ktoré poranilo človeka bezodkladne vyšetriť veterinárnemu 
  lekárovi a postupovať podľa jeho pokynov
- za vyšetrenie zvierat a prípadne očkovanie je majiteľ povinný zaplatiť
  príslušný poplatok
- vyžiadať si potvrdenie o vyšetrení zvieraťa a toto odovzdať ihneď 
  poškodenému
- v prípade,  že zviera opätovne poranilo človeka alebo javí známky 
  neobvyklej agresivity, držiteľ je povinný neškodne, po súhlase príslušného
  veterinára, ho utratiť
- v prípade, že zviera uhynie bez známeho dôvodu, je nutné toto urýchlene 
  oznámiť veterinárovi, len po jeho súhlase ho možno neškodne odstrániť
  /kaliféria/
- opatriť psa patričnou známkou vydanou OcÚ
Každú zmenu v chove je nutné ohlásiť OcÚ. Jedná sa o úhyn, odpredaj, 
  presťahovanie, stratu známky a podobne.
 Psy sa nesmú vodiť do zariadení verejného a zvlášť potravinárskeho 
  charakteru. Výnimku tvoria psy nevidomých.
 Pes nesmie ohrozovať alebo znižovať hygienickú úroveň rodiny, držiteľa psa
  alebo ohrozovať zdravie členov rodiny najmä infekčnými a parazitnými
  chorobami.

3. Odchyt túlavých zvierat  /psov/ na katastrálnom území obce Stakčín môže vykonať
    len osoba odborne spôsobilá a vyškolená na takúto činnosť.
4. Odchytené zviera bude umiestnené v karanténnej stanici . V tejto stanici  
     bude zviera umiestnené po dobu 5 dní. Ak sa majiteľ zvieraťa dostaví na miesto  
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     odchytu a práce s odchytom už boli započaté vydá sa mu zviera po zaplatení 
     nákladov spojených s odchytom.
5. V prípade, že túlavé zviera niekomu ublíži alebo napadá osoby a iné zvieratá alebo 
    sa neprirodzene chová, okamžite po odchyte veterinárny lekár rozhodne o ďalšom
    postupe. 
6. Ak sa majiteľ odchyteného zvieraťa neprihlási do 5 dní, bude zviera bezbolestne
    utratené veterinárnym lekárom alebo vydané občanovi, ktorý o zviera prejaví 
    záujem.    
                                                                   

Čl. V.

Držiteľ psa nesmie umožniť voľný pohyb psa po súkromných pozemkoch iných 
vlastníkov bez ich súhlasu a verejnom priestranstve v zastavanom území obce.

Držiteľ psa v prípade úhynu psa je povinný zabezpečiť jeho odstránenie odovzdaním 
kafilérnej službe alebo zakopaním do zeme, najmenej 0,5 m hlboko na vlastnom pozemku mimo 
zastavaného územia obce.

Čl.VI.

Priestupkom držiteľa psa je konanie uvedené v ustanovení § 7 zákona o porušenie 
povinnosti držiteľa psa podľa tohto nariadenia.

V súlade s ustanovením zákona môže uložiť Obec priestupcovi za citovaný priestupok 
pokutu do 5.000.- Sk

Toto všeobecne -záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Stakčíne dňa 30.05.2007 uznesením č.71/2007a nadobúdlo účinnosť 14.6.2007.

Vyvesené na úradnej tabuli: 9.5.2007
Zvesené z úradnej tabule: 24.5.2007
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