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Všeobecne záväzné nariadenie obce Bukovec
č.4/2010
ktorým sa upravujú podmienky chovu a držania psov na území obce Bukovec.
Obecné zastupiteľstvo v obci Bukovec na základe §6 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom
nariadení obce Bukovec (ďalej len VZN)
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je podrobnejšie
upraviť chov a držanie psov na území obce Bukovec.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov (napr.: zákon č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení).
§2
Evidencia psov
1. Majiteľ psa je povinný prihlásiť na Obecnom úrade psa staršieho ako 6 mesiacov, vyplniť
priznanie na daň za psa.
2. Obec vedie evidenciu psov v obci a tiež majiteľov. Pri prvej platbe dani za psa vydá
majiteľovi známku pre psa s evidenčným číslom. V prípade straty známky, obec je
povinná vydať držiteľovi psa zapísaného vo svojej evidencií náhradnú známku avšak za
poplatok 2 eurá.
§3
Povinnosti držiteľov psov
1. Držiteľ (chovateľ) psa je povinný:
a) dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá,
b) z verejných priestranstiev okamžite odstrániť výkaly psa,
c) psa, ktorý poraní človeka, okamžite dať prehliadnuť veterinárnemu lekárovi
a zranenému vydať potvrdenie o prehliadke psa,
d) v rodinnom dome upozorniť na chov strážneho psa informačnou tabuľou pri vstupe
do objektu,
e) vodiť psa v obývanej častí obce, môže len majiteľ, alebo ním poverená osoba na
vôdzke,
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f) vodiť nebezpečného psa v obývanej častí obce môže len osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony, pričom pes musí byť na vôdzke a má nasadený náhubok.
2. Zakazuje sa:
a) voľný pohyb psov v obývanej časti obce Bukovec,
b) chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým potrebám najmä (v pivnici,
na povale, v garáži, na balkóne a podobne),
c) chovať a držať psa v zariadeniach verejného stravovania, okrem držania psov na
stráženie,
d) vstup so psom na ihriská, športoviská do verejných budov, prevádzok, obchodov
s potravinami a pohostinstiev, na cintorín.
§4
Vymedzenie miest
Obec vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný:
 cintorín,
 obchod s potravinami,
 priestory verejného zhromaždenia, okolie kostola, športoviská, autobusové zastávky
a pod.
Do ostatných objektov sa vstup so psom zakazuje v prípade, že je tento zákaz vyznačený.
§5
Odchyt psov
Odchyt túlavých a voľne sa pohybujúcich psov organizuje obecný úrad, prostredníctvom
osoby oprávnenej na takúto činnosť.
§6
Iné aktivity
1. Verejné kynologické podujatia prehliadky, výstavy sa môžu uskutočniť len na základe
povolenia obecného úradu so súhlasom orgánov veterinárnej správy.
§7
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje podľa zákona
č.282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Obec Bukovec môže uložiť pokutu do výšky 150 €.
§8
Spoločné záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR
č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
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2. Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú svojím psom a je povinný ju
poškodenému nahradiť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ing. Juraj Petrov
starosta obce
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