Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2003
o chove, držaní a ochrane psov na území obce Ľubochňa
Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni na základe ustanovenia § 6 zák. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v
znení neskorších zmien a doplnkov a zákonov NR SR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, 282/2002 Z.z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 o chove
spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a ochrane pokusných zvierat vydáva pre
katastrálne územie Obce Ľubochňa toto VZN.
I. Všeobecné ustanovenie
Obec Ľubochňa týmto nariadením ustanovuje podrobnosti o chove, držaní, ochrane a pohybe psov na území
obce Ľubochňa a taktiež o odchyte túlavých a voľne pohybujúcich psov a ich umiestnenie do karanténneho
zariadenia.
II. Evidencia psov
1. Držiteľ psa je povinný bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní od jeho nadobudnutia prihlásiť ho
do evidencie obecného úradu.
2. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny
skutočnosti alebo údaja oznámiť obecnému úradu.
3. Držiteľ psa dostane evidenčnú známku psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Držiteľ psa je
povinný psa označiť známkou. Známka je neprenosná na iného psa.
4. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, je držiteľ psa povinný do 14 dní odkedy, čo odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky zistil, oznámiť obecnému úradu. Obecný úrad držiteľovi psa vydá náhradnú známku za úhradu
100,- Sk.
III. Povinnosti chovateľov psov
1. V záujme dodržania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti je chovateľ a držiteľ psa
povinný :
- chovať a držať psa v čistote a dobrom zdravotnom stave
- dbať, aby pes neznečisťoval okolie, nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky.
2. Dostaviť sa so psom na povinné očkovanie proti besnote ako aj zabezpečiť pravidelné imunizačné a liečebné
úkony proti ochoreniam a parazitózam, dbať na to, aby pes nebol hlasitý a rušil ostatných obyvateľov bytov resp.
domov.
Urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku. Na požiadanie kontrolného orgánu v súvislosti s kontrolou
chovaného psa preukázať svoju totožnosť, predložiť očkovací preukaz psa a doklad o zaplatení poplatku za psa.
Chovať a držať psa v takých podmienkach, aby nedochádzalo k jeho utrpeniu, bolesti a poraneniam a deformáciám
tela. Odstrániť psom spôsobenú nečistotu /exkrement/ z verejných priestranstiev.
3. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe,
ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka oznámiť obecnému úradu.
4. Je zakázané psa :
a/ chovať psa v chovnom priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám, najmä
v pivnici, na povale, na balkóne, v garáži a pod.
b/ chovať a držať v školách a objektoch kde sú spoločné zariadenia pre deti /škôlky, školské družiny a pod./,
v zariadeniach verejného a spoločného stravovania. Výnimku z tohto tvorí chov a držanie psov na stráže nie týchto
objektov a zariadení za podmienok vydaných orgánmi veterinárnej a zdravotnej správy
c/ ponechať na verejnom priestranstve samého
d/ podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku, okrem služobných psov počas výcviku
alebo služobného zákroku
e/ používať na psie zápasy a na prípravu na ne
f/ vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, s výnimkou služobného psa počas služobného
zákroku a vodiaceho psa
g/ nechať voľne pohybovať sa na verejnom priestranstve okrem služobného psa počas zákroku
h/ opustiť alebo vyhnať za účelom zbavenia sa ho
5. V prípade opodstatnených sťažností na nedodržiavanie hygienických a veterinárnych opatrení, opakovaného
porušovania tohto VZN a iných právnych predpisov môže starosta obce zakázať chov a držanie psa.

IV. Vodenie psov
1. Vodiť psa okrem chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii. Osoba je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom
prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa okrem 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.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Psa je možné vodiť na verejných priestranstvách, spoločných priestoroch domov a miestach kde je volný
pohyb psov zakázaný len na vodídku a nebezpečné a agresívne psy musia mať aj náhubok.
5. Je zakázané vodiť psov :
a/ do priestorov kde je ich chov alebo držanie zakázané
b/ na všetky priestranstvá opatrené upozornením na zákaz vodenia psov
c/ na detské ihriská, detské pieskoviská, kúpalisko, športové ihriská, cintorín a do areálu základnej
a materskej školy
V. Odchyt psov
Odchytený volne sa pohybujúci a túlavý pes bude umiestnený do karanténnej stanice umiestnenej
v Ružomberku - Bielom Potoku.
1. Odchytené resp. nájdené psy budú 21 dní v karanténnej stanici na pozorovaní z dôvodu zabránenia
rozširovania chorôb.
2. Ak sa majiteľ o svojho psa prihlási počas karantény, môže mu byť vydaný ak nie je podozrenie
z nebezpečenstva prenosu nákazy.
3. Ak pes nebude po 21 dní prevzatý držiteľom je považovaný za psa bez majiteľa. Takýto pes môže byť
darovaný, odpredaný prípadne na základe posúdenia veterinárneho lekára humánne utratený.
4. Majiteľ je povinný ohlásiť obecnému úradu stratu psa, je povinný odchyteného psa si prevziať a uhradiť
náklady spojené s jeho odchytom a umiestnením v karanténnej stanici.
5. Do karanténnej stanice môžu byť umiestnené psy:
a/ ktorých chovateľ nie je známy a nachádzajú sa na verejnom priestranstve
b/ ktoré ostali bez majiteľa/zomrelých/
c/ vysťahované v prípade živelných pohrôm
d/ určené na pozorovanie z dôvodu uhryznutia alebo poranenia človeka ak chovateľ nemôže zabezpečiť
ich oddelené umiestnenie
e/ dovezené zo zahraničia, pre ktoré je určená karanténa
7. Je zakázané zneškodňovať uhynutých psov ukladaním do nádob a kontajnerov na komunálny odpad.
8. Volný pohyb psov v intraviláne obce je bez ich dozoru prísne zakázaný.
VI. Záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a/ poslanci OZ
b/ poverení pracovníci obecného úradu
2. Na tomto nariadení sa uznieslo jednohlasne obecné zastupiteľstvo dňa 29.1.2003.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli od 30. januára 2003
do 15.februára 2003.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.februára 2003.
1.

V Ľubochni 29.januára 2003

Ing. Peter D á v i d í k
starosta obce

