VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 075
o chove, vodení a držaní psov na území mesta BREZNA
__________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo v Brezne na základe ustanovenia § 6, ods. 1 zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v spojení
s ustanovením § 4, ods. 3, písm. g/ a m/ cit. zákona, ďalej v súlade
s ustanovením § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva
pre katastrálne územie Brezno toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej VZN/:
§1
Všeobecné ustanovenia

1/

2/

3/

4/
5/

Účelom tohto nariadenia je evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení
psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb a vstup psom zakázaný, ako aj stanoviť
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom.
Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť ochranu zdravých podmienok
života a práce obyvateľov mesta, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu
v meste.
Účelom tohto nariadenia je tiež zlepšenie podmienok života obyvateľov mesta,
nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov a zlepšenie
hygieny v obytných, medziblokových priestoroch a na verejných
priestranstvách.
Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj
zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa
osobitných predpisov /§ 1, ods. 2 zákona č. 282/2002 o držaní psov/
§2
Základné ustanovenia

1/
2/

Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie mesta Brezna
Na území mesta Brezna možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa budú
dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane
zákona NR SR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat a vyhlášky č. 231/1998
o chove spoločenských zvierat, divých zvierat, nebezpečných živočíchov
/ďalej len „všeobecne záväzné právne predpisy“/ a len ak sa dodržia
obmedzenia uvedené v tomto VZN.

- 2 -

3/

Za chov psov sa v podmienkach mesta Brezna považuje aj chov na
podnikateľské a iné zárobkové účely.
§3
Vymedzenie pojmov

1/
2/

3/

4/

Chovateľ /majiteľ alebo držiteľ/ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá
zviera trvalo, alebo prechodne chová /zák.č.115/95 Z.z. o ochrane zvierat/
Zvlášnym psom je pes:
- používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
horskou službou, pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri
plnení úloh civilnej ochrany,
- poľovný
- ovčiarsky
- vodiaci
- používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného
skúšobného poriadku.
Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi /§ 13 a 14 zákona č. 140/61 Zb. Trestný zákon
v znení zákona NR SR č. 248/94 Z. z.
Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vodítka /tzv. vôdzky/ mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb
zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§4
Evidencia psov

1/
2/

3/
4/

Mesto Brezno vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom alebo byt.
Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní, najviac do 6 mesiacov, písomne
prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou a to na
Mestskom úrade, odd. správy daní a poplatkov.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ
psa povinný do 30 dní oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Mestský úrad, odd. správy daní a poplatkov vydá držiteľovi psa evidenčnú
známku psa, ktorou sa preukazuje totožnosť psa.
Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný
a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.
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5/

6/

Evidenčná známka je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní
oznámiť na Mestský úrad, odd. správy daní a poplatkov odvtedy, čo
odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil.
Prvá evidenčná známka sa poskytuje zdarma.
V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia evidenčnej známky vydá
Mestský úrad, odd. správy daní a poplatkov náhradnú známku za úhradu
vo výške 20,- Sk.
§5
Vodenie psov

1/
2/

3/

4/

5/

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad.
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii,
pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku,
prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo 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.
Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke,
bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej
dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať
v každej situácii.
Držiteľ psa resp. ten, kto psa vedie je povinný:
a/ v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy /Mestskej polícii/
preukázať sa občianskym preukazom a zároveň preukázať totožnosť psa
známkou,
b/ zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby alebo aby
sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone
strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov
ozbrojených zložiek, Policajného zboru SR a mestskej polície,
c/ oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes
pohrýzol a tiež meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa,
d/ oznámiť Mestskému úradu, odd. správy daní a poplatkov, kde je pes
evidovaný, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi.
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§6
Zákaz voľného pohybu a vstupu so psom

1/

2/

3/
4/

5/

V intraviláne mesta Brezna sa zakazuje voľný pohyb psov a vstup so psom
na nasledovné lokality a miesta:
a/
na detské ihriská a pieskoviská,
b/
na kúpaliská a plážové miesta,
c/
na štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská /uvedené
obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za
účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia/,
d/
do areálov a budov nemocníc,
e/
do mestských cintorínov.
Na verejné priestranstvá, ako autobusová a železničná stanica, ulice
s obchodmi a službami, parky, oddychové zóny, ďalej do verejných budov,
dopravných prostriedkov a v spoločných priestoroch obytných domov /napr.
chodba, výťah, suterén/ je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich
podmienok:
a/
pes musí mať okrem vôdzky nasadený aj ochranný košík,
b/
pes nesmie ohrozovať, znepríjemňovať a znečisťovať okolie svojim
pachom, nečistotami a exkrementami,
c/
do dopravného prostriedku hromadnej prepravy osôb môže jedna
osoba nastúpiť maximálne s jedným psom.
Cvičenie psov je možné uskutočňovať len vo vymedzených priestoroch.
Je zakázané so psom vstupovať a psa chovať a držať v školách, v škôlkach a
v ostatných školských zariadeniach, v domoch kde sú spoločné zariadenia pre
deti, v zariadeniach verejného a spoločného stravovania, potravinárskej
výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach,
vo verejných spoločných ubytovacích zariadeniach a prevádzkárňach
poskytujúcich osobné služby.
Tento zákaz sa vzťahuje aj na byty, ktoré s týmito zariadeniami, ubytovňami a
prevádzkárňami bezprostredne súvisia.
Zakazuje sa.
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania /napr. pred
obchodom a pod./
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na
verejnom priestranstve /aj opustenie nebezpečného psa priviazaného
a opatreného náhubkom/
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§7
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom
V záujme dodržania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti
a dobrého spolunažívania je chovateľ psa povinný:
1/

2/

3/
4/

5/

6/

7/

Dodržiavať všetky ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti,
v znení jeho noviel, zákon o ochrane zvierat č. 115/1995 Z.z.
a vyhlášku č. 231/1998 o chove spoločenských zvierat... aj psov.
Zabezpečiť svojho psa tak, aby nemohol ohroziť okoloidúcich občanov
cez plot a na bránu , alebo objekt kde sa pes nachádza umiestniť tabuľu
“ POZOR PES!“
Zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie /hluk, špina,
zápach/.
Dohliadnuť, aby pes neznečisťoval okolie /obchodné výklady,
potravinové stánky, verejné zariadenia, detské pieskoviská, ihriská a
pod./, nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky.
Na miestach verejnosti prístupných /verejné priestranstvá/ bezodkladne
odstrániť výkaly zvieraťa. Exkrementy umiestniť do igelitového vrecúška
a následne do odpadovej nádoby určenej na toto použitie tak, aby
nedochádzalo k úniku pachu do okolia.
Každý úhyn psa /náhodne nájdený/ nahlásiť MsP, ktorá zabezpečí
neškodné odstránenie uhynutého psa.
V domácnosti uhynutého psa zlikvidovať cez kafilérnu službu, ktorá má
sídlo vo Zvolene – Lieskovec. Bližšie informácie podáva Regionálna
veterinárna správa, prevádzka Brezno, so sídlom NDH 8
Je zakázané.
a/
dávať uhynutých psov do smetných košov a kontajnerov, alebo
ich zakopávať na verejných priestranstvách,
b/
ukončiť chov psa jeho vypustením na verejné priestranstvo,
alebo do voľnej prírody s úmyslom zbaviť sa ho,
c/
chovať psa v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým
a etologickým potrebám najmä v pivnici, na povale, na balkóne,
v garáži a pod.,
d/
uviazať psa a ponechať ho bez dozoru na verejnom priestranstve
e/
chovať psa na komerčné /obchodné/ účely v bytovej jednotke
obytných domov,
f/
likvidovať psa ubitím, obesením, uškrtením, upálením
a podobným nehumánnym spôsobom.
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§8
Odchyt túlavých psov
Mesto Brezno uzatvorilo zmluvu na výkon asanačných činností
s poskytovateľom, ktorý na výkon činností má oprávnenie v zmysle zákona
o veterinárnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje pre Mesto Brezno tieto činnosti:
1/
Odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat /psov, mačiek a ostatných
nebezpečných zvierat/ vo verejnom záujme, najmä z dôvodu prenosu
nebezpečných nákaz na človeka, fyzického ohrozenia ľudí alebo zamedzenia
ochoreniu zvierat, ich umiestnenie v karanténe, prípadne ich zmárnenie.
2/
Zber, zvoz a prípadné neškodné odstránenie tiel uhynutých, nedonosených,
mŕtvonarodených alebo zmárnených zvierat.
3/
Vykonanie dezinsekcie miesta na ktorom bolo nájdené uhynuté alebo zranené
zviera.
4/
Umiestnenie zvierat do karantény, prípadne ich zmárnenie, ak bolo nariadené
v rámci mimoriadnych veterinárnych opatrení.
5/
Odchyt zvierat podozrivých na besnotu a zabezpečenie ich vyšetrenia
veterinárom v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.

§9
Sankcie

1/

2/
3/

Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné
právnické i fyzické osoby, ktoré sa postihujú v rámci blokového konania do
výšky 1 000,- Sk.
Za priestupky, ktoré sa dopustí držiteľ psa v zmysle § 7, zák. č. 282/2002 Z.z.
môže Mesto Brezno uložiť pokutu do výšky 5 000,- Sk
Primátor mesta Brezna môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky
100 000,- Sk, ak právnická osoba poruší nariadenie mesta podľa zákona
o obecnom zriadení.
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/
2/

V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje
primátor mesta Brezna.
Dodržiavanie ustanovení tohto VZN sú oprávnení kontrolovať pracovníci MsÚ
Brezno, poslanci MsZ Brezno, Regionálna veterinárna správa, hygienická
služba, mestská polícia, príslušníci policajného zboru, spolok na ochranu
zvierat.
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3/

Zrušujú sa niektoré ustanovenia zo VZN č. 2/98 o podmienkach chovu a
držania zvierat a to:
a/
Čl. 6 - ods.1, písm. a, b, c, d ,e,
- ods. 2,
- ods. 3, písm. a, b, c, d,
- ods. 4, b, c
b/
Čl. 7, ods. 1, 2, 3, 4, 5
c/

4/
5/

Čl. 8, ods. 1, 2, 3, 4

Na tomto nariadení sa uznieslo MsZ v Brezne, dňa 25.11.2002 uznesením
č. 116/2002.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 21.01.2003

Ing. Vladimír Faško,
primátor mesta Brezna

