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Obecné zustupilel'slt,o y Marcalovej . nu zúklut]e uslanovení.t§ J orl,y. ó, / orls. J, j
§
.§
a l| 6 ods 3 zákonu č. 282/2002 Z. z., ktorým su upravujti niektoré ptltlmienxr\ cJržunia

PSov v natlvaznosti na ust. sl Ó od,y. ] zákonu ^§A? i.. 369/19g0 Zb. o obecnc.m zriutlení l, znení
neskorŠÍchPredPisotl v y d á v a pre kutastrálne územie obce Marcelová l()to

VŠEOSECNE ZÁV ÁZNÉNARIADENIE
č.3l20I1
o

choveo vodení a držanípsov

na územíobce Marcelová

§1
všeobecnéustanovenia

(l) ÚČelom tohto nariadenia je zabezpečenie ochrany životného prostredia, verejného poriadku
a ČistotY v obci Úpravou podmienok chovu a vodenia psov, a určenímmiest s obmedzenýnl
PohYbom Psov, ako aj Úpravou práv a povinrrostí chovatel'ov a držitel'ov psov v súvislosti
s clrovom psov.

§2
zálďadné ustanovenia
(

l) Toto nariadenie

sa vzt'ahuje na celé katastrálne územie

obce Marcelová

.

(2) Toto nariadenie sa nevzt'ahu.je na služobných psov používanýchpodl'a osobitných predpisov.
(3)

Na Území obce Marcelová je dovolené chovat' alebo držat' psov len pri dodržaníplatných

hYgienických, veterinárnych a stavebných všeobecne závázných právnych predpisov, najmá
zákona NR SR č. 48812002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorych zákonov
(d'alej len ,,všeobecne závázné právne predpisy"), a obmedzení obsiahnutých v tomto všeobecne
záváznom nariadení,

(4) Za chov psov sa v zmysle tohto nariadenia považuje aj ich clrov na podnikatel'ské a iné zárobkové

účely.

§3
(|) Za psa zodpovedá držitel'psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohl'ad (ust.
§ 4 ods. 2 zákona č.28212002 Z. z., ktoým sa upravujú niektoré podmienky držania psov).

(2) Pri vol'notn PolrYbe PSa na verejtlot-t-t priestranstve nrusí držileI,
psa zabezpečit,kontrolu správania
sa svojho psa tak. aby nenohlo dójst'k cihrozeniu iných
osób.

§4

Evidencia psov.

(l)

DrŽitel' Psa

ja Povinný prihlásit' psa do evidencie

ve<lene; obcou v súlade s platnou právrrou

úpravou (ust. § 3 zákona č.28212002 Z.z.), ato na obecnom
úrade v Marcelovej

(2) Obec vYdá drŽitel'ovi zaevidovaného psa evidenčnúznánlku psa,
ktorou držitel, preukazuje
totožnost' psa, Evidenčná známka je neprenosná.
(3) Prvú evidenČrrúznámku sa Poskytne obec bezodplatne. V prípade
straty, odcudzenia alebo
zniČenia znárnkY vYdá obec náhradnú známku za úhradu vo výške
3,00 € .odcudzenie alebo
stratu známkY je drŽitel' povinný do l4 dní odvtedy, čo odcudzenie,
zničenie alebo stratu
znárrrky zistil, oznámit'obci, kde je pes evidovaný.
(4) DrŽitel' Psa je Povinný nahlásit' obci každúzmenu skutočrrostía údajov,
ktoré sa zapisujú do
evidencie, v lehote 30 dní od znleny týchto skutočností alebo údajov.

§5
Zákaz vol'ného pohybu a vstupu psov
(l) Volhým PohYborn Psa je Pohyb psa bez vótlzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia rra
chov; za vol'ný PohYb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vódzky
mimo chovného
Priestoru alebo zariadenia na chov, akje na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

(2) Zakazuje sa vstup so psom na:

a)

b

c)

verejné detské ihriská a pieskoviská,
ŠtadiónY a iné verejnosti prístupné športoviská; uvedené obrnedzenie sa nevzťahuje
na
zvleratá, ktoré Priviedli na šporlovisko za úče|omšportového výkonu v rámci
verejného

športového podujatia,
na miesta oznaČenézákazom ,Zákaz vodit' psov"; tento zákaz sa nevZ'ahuje
na psov
ozbrojenýclr zloŽiek a mestskej polície pri výkone služobrrých povinnosti a na psov vodiacich

nevidiacich občanov

d) do Škól, materských Škól a ostatlrých školských zariadení v zriad'ovatel'skej pósobnosti obce,
e) do zdravotníckych zariaderlí v zriad'ovatel'skej pósobnosti obce.

§6

Znečist'ovanie vcrejných priestranstiev psom
(l

) Držitel' psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný

a) zabezpečit', aby zyiera neobt'ažovalo okolie hlukom, zápaclrorrr a výkalmi,

b) na verejnc Prístupných nlicstach beztldkladne o<lstránit'psie výkaly, a unliestnit,ich
do
odpadove.j nádoby tak. aby nedochádzalo k úrliku pachu do okolia.

§7

Vodenie psov v intraviláne obce

(l)

Držitel'psal rcsp. ten, kto psa vedie je povinný
a) na PoŽiadanie Preukázat'Poverenému zan]cstllancovi samosprávy zaevidovanie psa evidenčnou
známkou,

b) vlastník alebo drŽitel'zvierat'a- psa je povinný zabezpečit' opatrenia na zabránenie jeho
úteku a

nePlánovaného alebo neŽiaduceho rozmnožovania. (ust. § 2l ods. 6 zákorta č.
48812002 Z.z.)
b) zabezPeČiť,abY zviera nenapadalo aIebo osoby alebo nebolo použité na zastrašovanie
osób.
s výnimkou Psov PouŽÍvaných pri výkone slrážne.i služby alebo služobných povinností
psov

ozbrojenýcl"l zložiek alebo obecnej polície.

(2) DrŽitel'Psa

je povinný oznáInit'svo_je rneno, priezvisko a adresu trvalého
PobYtu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten. kto psa vedie, je povinný oznámit'osobe. ktorú pes
Pohrýzol, aj meno, Priezvisko a adresu trvalého pobytu držitel'a psa. Súčasneje povinný
skutoČnost', Že Pes Pohýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa
nePouŽil v nutnej obrane alebo v krajnej rtúdzi, oznán"lit' obci, kde je pes evidovaný.
a ten, kto Psa vedie,

§8
Spoločnéa záverečné ustanovenia

(l)

VŠetkY subjektY, ktoré sú vlastníkmi, držitellni, alebo majú v správe nehnutel,nosti, na ktoré sa
v zmYsle ust. § 5 tohto nariadenia vzt'ahuj e zákaz vol'ného pohybu psov, alebo zákaz vodenia
Psov sú Povinné v súlade s ust. § 5 ods. 2 zákonač.28212002 Z. z.,kíorym sa upravujú niektoré
PodmienkY drŽania Psov do 30 dní od účinnostitohto nariadenia viditel'ne označit'miesta, kde je
zakázaný vstup so psom, alebo vol'ný pohyb psov.

(2) Za PoruŠenie povinností vyplývajúcich zo zákona č,28212002 Z. z., ktorym sa upravujú niektoré
PodmienkY drŽanía Psov, je obec oprávnená uložit'fyzickej osobe za priestupok podl'a § 7 ods. l
a 2 tohto zákona pokutu

.

(3) Na tornto vŠeobecne záváznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupitel,stvo obce Marcelová
dňa
30.06.2017 .

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosťdňom

17

júla 2017
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Erryin Varga
starosta obce

