Dôvodová správa
Návrh zmeny VZN č. …..... o podmienkach držania a chovu psov bol uskutočnený z dôvodu
doplnenia a upresnenia informácií pre občanov, novelizácie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti a tiež z dôvodu aktualizácie platného VZN č. 2/2003.
Zoznam častí, v ktorých boli navrhnuté zmeny:
1) čl. 1 ods. 1 , ods. 2 , ods. 3 , ods. 4 , ods. 5 , ods. 6
1. Chovateľom sa rozumie každá fyzická a právnická osoba, ktorá zviera z akéhokoľvek dôvodu, hoci len
prechodne chová alebo ošetruje.

2. Majiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osobu, ktorá je vlastníkom zvieraťa.
3. Držiteľom sa rozumie zodpovedná osoba, ktorá manipuluje so zvieraťom alebo ten, u koho sa zviera
nachádza prechodne.

4. Za psa so špeciálnym výcvikom sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby odborne
spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu.

5. Dotknutí nájomníci sú nájomníci, ktorí bývajú v bytoch umiestnených nad, pod a vedľa bytu, kde sa chová
pes.

6. Chovným priestorom alebo zariadením na chov je priestor, zariadenie, pozemok alebo stavba,
v ktorej sa chová alebo rozmnožuje pes, okrem priestorov bytového domu

- doplnenie definície niektorých pojmov uvádzaných vo VZN.

2) čl. 2 ods. 1 písm. f)
1) Zvláštnym psom je pes so špeciálnym výcvikom

-úprava textu- lepšia formulácia textu, v súlade so zákonom.

2) čl.3 ods. 7 , ods. 8
1) Držiteľ psa je povinný plniť si daňovú povinnosť za psa, podľa VZN, ktoré je platné na území
obce Nesluša.
2) Cena známky na psa na území obce Nesluša sa stanovuje na 1 €, náhradná známka na 1 €.

- úprava textu- doplnenie predpisu,na základe ktorého si treba plniť daňovú povinnosť, zmena meny
z korún na eurá.

3) čl. 4 ods. 1 , ods. 2 písm. a) b) c) d) e) f) g) , ods. 5
1) Chov a držanie psa je povolené na celom území obce Nesluša
2) Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný splniť a dodržiavať nasledovné podmienky:

a) zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických
a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám,
poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu
primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho
rozmnožovania,
b) zabezpečiť mu hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť nečistotu
spôsobenú psom na verejných priestranstvách, vo vozidlách verejnej dopravy a v spoločných
bytových priestoroch
c) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi
občanmi, predovšetkým nesmú byť nad primeranú mieru obťažovaní susedia hlukom, pachom,
pevnými a tekutými výkalmi
d) dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie psa
proti besnote podľa § 17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
e) zabezpečiť identifikáciu spoločenského zvieraťa podľa § 19 zákona č. 39/2007,
f) pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie,
g) zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícií, najmä nesmie
nútiť psa na výkony presahujúce jeho logické schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie používať
prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť, štvať zvieratá
proti sebe,
3) Zakazuje sa usmrtiť psa bez primeraného dôvodu (nevyliečiteľná choroba- napr. niektoré typy
rakoviny, utrpenie spôsobené vážnym úrazom, besnota, závažné poruchy správania vedúce k
možnému poraneniu človeka).

- úprava textu- doplnenie odseku 1,2 a 5 z dôvodu upresnenia podmienok chovu psov na území
obce Nesluša na základe novelizácie zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

4) čl.5 ods. 5 písm. g)
1) Vodiť psa je zakázané (nevzťahuje sa to na psov so špeciálnym výcvikom, asistenčných psov a
vodiacich):
a) do areálov štátnej správy a samosprávy,

Voľný pohyb psov (pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov) je v
celom intraviláne obce zakázaný, s výnimkou pohybu zvláštneho psa bez vôdzky, ak je na základe
výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

- úprava textu – upresnenie zákazu a informovanie občanov, pre ktorých psov tento zákaz neplatí,
lepšia formulácia textu

5) čl.7 ods. 1 písm. a) písm. f) , ods. 2 písm. b) písm. f), ods. 6
1) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočnosti
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
2) nezabráni voľnému pohybu psa.
3) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
4) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

- doplnenie textu- presnejšia špecifikácia za čo môžu byť majitelia psov postihovaný v
priestupkovom konaní

