Obecné zastupiteľstvo obce v Ini vydáva Všeobecné záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní
psov na území obce Iňa na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2014
o vodení a držaní psov na území Obce Iňa

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto Všeobecného záväzného nariadenia Obce Iňa (ďalej len „nariadenie“) je
upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri vodení a držaní psov na území Obce
Iňa a určuje spôsob ich evidencie.
2. Toto nariadenie je záväzné v katastrálnom území Iňa pre všetkých obyvateľov Obce Iňa,
prechodne sa zdržujúce osoby, fyzické a právnické osoby, úrady a ostatné inštitúcie so sídlom
alebo pôsobnosťou v obci Iňa.
3. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov
(Policajného zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, železničnej polície,
psov používaných colnými orgánmi a poľnou strážou).

Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1. Vymedzenie pojmov vychádza z ustanovení § 2 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov.
Čl. 3
Evidencia psov
1. Evidenciu psov upravuje § 3 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov .
2. Obecný úrad v Ini vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej
len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a
údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na
Obecnom úrade v Ini, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 0,90 €
vydať náhradnú známku.
Čl. 4
Vodenie psa
1. Vodenie psov je upravené v §4 zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Vodenie psov (okrem zvláštnych psov) je zakázané:

a)
b)
c)
d)
e)

na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný
na detské ihriská, pieskoviská a športoviská
do úradov, obchodov a inštitúcií
do zdravotníckych zariadení
na cintorín a do kostola

3. Voľný pohyb psa je na verejných priestranstvách zakázaný.
Čl. 5
Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný
1. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá
psa vedie, netýka sa nehnuteľností držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo
zabránené jeho úniku.
2. Obec Iňa zakazuje voľný pohyb psa na verejných priestranstvách – všetky pozemné
komunikácie (cesty II., III. triedy, miestne komunikácie), parkoviská, chodníky, autobusová
zastávka.
3. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.
Čl. 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad,
nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálne označená nádoba určená na výkaly psov.
2. Držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško
(mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo a na vyžiadanie poverených osôb sa nimi preukázať.
3. V záujme dodržiavania hygieny, ochrany čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti
a dobrého občianskeho spolunažívania je chovateľ (majiteľ, držiteľ) povinný:
a) dbať, aby pes neznečisťoval okolie a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky,
b) okamžite odstrániť psom spôsobenú nečistotu.
c) dostaviť sa každoročne k povinnému očkovaniu (proti besnote a iným chorobám) a na
veterinárnu prehliadku pri ochorení psa.
Čl. 7
Priestupky
1. Na vymedzenie priestupkov a pokút sa použijú ustanovenia definované v § 7 zákona NR SR č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držanie psov v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú Príloha č. 1 – Evidenčný list chovateľa psa, Príloha č. 2
– Evidenčná karta v prípade straty známky psa a Príloha č. 3 – Evidenčná karta v prípade
odhlásenia psa z evidencie.

2. Toto VZN č. 2-2014 o vodení a držaní psov na území Obce Iňa bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Ini dňa4.12.2013 uznesením č. 10/12-2013 a nadobúda právoplatnosť dňa
1.1.2014
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ini.

Jozef Rosipal
starosta obce

Vyvesené: 15.11.2013.
Zvesené: 31.12.2014

P r í l o h a č. 1
k VZN č. 2/2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Iňa
EVIDENČNÝ LIST CHOVATEĽA PSA
1. Meno a priezvisko: ........................................................................................................................
* fyzickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa

* dátum narodenia

Názov firmy: ......................................................................................................................................
* právnickej osoby ako vlastníka alebo držiteľa psa

* IČO + DIČ

2. Adresa: ...........................................................................................................................................
* trvalého pobytu fyzickej osoby – sídla právnickej osoby

3. Číslo telefónu držiteľa psa: ..........................................................................................................
4. Adresa, kde je pes chovaný: ........................................................................................................
5. Dátum narodenia psa: ..................................................................................................................
6. Dátum, od kedy je pes chovaný
alebo držaný: ................................................................................................................................
7. Výška dane za psa**: ................................................................................
8. P O P I S

PSA

Evidenčné
číslo psa

Plemeno

Vek

Pohlavie

Výška v cm

Farba

Tetovacie
čipové číslo

9. Ohlásenie skutočnosti, že pes pohrýzol človeka: ........................................................................
10. Vycvičenosť psa:

základná

dobrá

skúšková z výkonu

11. Účel držania psa:

služobný

zvláštny

domáci

útulku zvierat

výcviku pre nevidiacich

12. Pes nie je predmetom dane:
z dôvodu evidencie z:
veterinárnej správy

13. Evidenčná známka vydaná dňa: ................................................................................................
14. Náhradná známka vydaná dňa: ................................................................................................
15. Odhlásenie psa: ...........................................................................................................................
* strata psa / úhyn psa

V Ini dňa ...............................................
________________________________
* nehodiace sa preškrtnúť

........................................................
podpis vlastníka/držiteľa psa

** podľa platného VZN Obce Iňa o miestnych daniach a poplatkoch

P r í l o h a č. 2
k VZN č. 2/2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Iňa
EVIDENČNÁ KARTA
VPRÍPADE STRATY ZNÁMKY PSA
Meno a priezvisko majiteľa psa: .....................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................................
Rasa psa: ...........................................................................................................................................
Číslo predchádzajúcej
stratenej známky: .............................................................................................................................
Dátum straty známky: .....................................................................................................................
Dôvod žiadania o vydanie
novej známky (strata známky,
poškodená známka, a pod.) .............................................................................................................
Číslo novej známky: .........................................................................................................................

Potvrdzujem prevzatie novej známky: ........................................................ podpis daňovníka

V Ini dňa ..............................

........................................................
podpis daňovníka

P r í l o h a č. 3
k VZN č. 2/2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Iňa
EVIDENČNÁ KARTA
V PRÍPADE O DHLÁSENIA PSA Z EVIDENCIE
Meno a priezvisko majiteľa psa: .....................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...................................................................................................................
Rasa psa: ............................................................................................................................................
Číslo známky: ....................................................................................................................................
Dátum odhlásenia psa:
(dátum úhynu, eutanázie,
straty, darovania, predaja psa) .......................................................................................................
Dôvod odhlásenia psa:
(úhyn, eutanázia, strata,
darovanie, predaj) ............................................................................................................................
Pes darovaný, predaný komu:
(meno a priezvisko a adresa
nového majiteľa psa) ........................................................................................................................

V Ini dňa .......................................

........................................................
podpis daňovníka

