MESTO

BREZNO

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 7/2005

O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ
MESTA BREZNA

Návrh vyvesený na úradnej tabuli Mesta Brezna dňa:
19.09.2005
Návrh zverejnený na www.stránke Mesta Brezna:
19.09.2005
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 30.09.2005
VZN vyvesené na úradnej tabuli Mesta Brezna dňa:
24.09.2005
VZN nadobúda účinnosť dňa:
08.11.2005

Ing. Jaroslav Demian,
primátor mesta Brezna
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ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
1/

2/
3/

Účelom tohto nariadenia je stanoviť niektoré podmienky držania psov, evidencie
a vodenia psov na území mesta Brezna, vymedziť miesta na území mesta, kde je voľný
pohyb psa zakázaný, kde je zákaz vstupu so psom, riešiť problematiku znečisťovania
verejných priestranstiev psom, stanoviť podmienky kontroly a sankcií za porušenie
tohto nariadenia.
Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zamedzenia šírenia
chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa,
okrem držiteľov služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

ČASŤ DRUHÁ
Základné ustanovenie
§2
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1/
2/

3/

1/
2/

3/

4/

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 /ďalej len „všeobecne záväzné právne
predpisy“/ a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené v tomto VZN.
Za chov psov sa v podmienkach mesta Brezna považuje aj chov na podnikateľské a iné
zárobkové účely.
§3
Vymedzenie pojmov
Držiteľ psa je každá fyzická alebo právnická osoba, na ktorého sa vzťahuje povinnosť
prihlásiť psa do evidencie.
Zvláštnym psom je pes používaný:
a/
súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b/
horskou službou,
c/
pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany,
d/
poľovný, ovčiarsky a vodiaci,
e/
používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku.
Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
krajnej núdzi.
Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov.
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5/
6/
7/

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.
Opustené zviera je zviera, ktoré chovateľ opustil za účelom zbaviť sa ho.
Túlavé zviera je spoločenské zviera trvalo sa nachádzajúce mimo domova, opatery
a dohľadu chovateľa.
Verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku
ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
§4
Evidencia psov

1/

2/
3/
4/

5/

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii psov
/ďalej len „evidencia“/.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v bode 1/, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza
na území mesta Brezna.
Evidenciu vedie Mestský úrad, odd. daní a poplatkov.
Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčného listu psa.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočností oznámiť na MsÚ, odd. daní a poplatkov.
Odd. daní a poplatkov vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku
psa /ďalej len známka“/ ktorou sa preukazuje totožnosť psa.
Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa a názov mesta, kde je pes evidovaný.
Držiteľ psa bývajúci v bytovom dome si môže každý rok na odd. daní a poplatkov
bezplatne prevziať 100 ks hygienických vreciek na zber psích výkalov po preukázaní
dokladu o zaplatení ročného poplatku za psa.
Evidenčná 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 odd. daní a poplatkov. Odd. daní a poplatkov je povinné
držiteľovi psa za úhradu 20,- Sk vydať náhradnú známku.
§5
Vodenie psa

1/

2/

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.
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3/

4/
5/
6/

7/

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.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne a viditeľne
označený známkou.
Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad je povinný:
a/
na požiadanie kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať
totožnosť psa evidenčnou známkou a tiež svoju totožnosť,
b/
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes
pohrýzol. Ten, kto psa vedie aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa,
c/
bezprostredne po incidente /na žiadosť ošetrujúceho lekára/ zabezpečiť
veterinárne vyšetrenie psa, ktorý pohrýzol človeka a výsledok vyšetrenia
oznámiť poškodenému,
d/
v lehote do 5 dní oznámiť odd. daní a poplatkov /ak je tu 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,
e/
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.
Psa nemožno:
a/
vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa
počas zákroku a vodiaceho psa,
b/
vodiť bez vôdzky a ochranného košíka do vozidla a na miesta, kde sa
zhromažďujú ľudia s výnimkou vodiaceho psa,
c/
nechať voľne sa pohybovať na miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný,
d/
ponechať samého na verejnom priestranstve.
§6
Vymedzenie miest pre voľný pohyb psa

1/
2/

3/
4/

1/

Voľný pohyb psa je možný len na miestach určených týmto nariadením.
Voľný pohyb psa je povolený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne
ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a na voľných plochách extravilánu mesta,
pričom na poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.
Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej
osoby, ktorá psa vedie.
Voľný pohyb psa v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný
na celom území mesta.
§7
Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom
Vstup so psom je zakázaný do:
a/ objektov štátnej správy, samosprávy,
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2/
3/
4/

b/ peňažných ústavov,
c/ poisťovní,
d/ školských, zdravotníckych, kultúrnych zariadení a zariadení verejného a spoločného
stravovania,
e/ športových zariadení s tým, že uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré
boli privedené na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného
športového podujatia,
f/ prevádzok obchodov a služieb,
g/ priestoru detských ihrísk a pieskovísk
h/ na kúpaliská,
ch/ na pietne miesta /cintoríny, dom smútku.../,
i/ na verejné zhromaždenia,
j/ na miesta označené tabuľou „Zákaz vstupu so psom“
k/ mestského parku na nám. M. R. Štefánika.
Toto označenie zabezpečí vlastník /správca, užívateľ/ budovy alebo zariadenia
umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.
Verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný, je každý vlastník nehnuteľnosti
povinný viditeľne označiť zákazom vstupu so psom.
Zákaz vstupu sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku a vodiaceho psa.
Cvičenie psa je možné uskutočňovať len vo vymedzených priestoroch.
§8
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

V záujme dodržania hygieny, čistoty, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého
spolunažívania je držiteľ psa povinný:
1/
Dodržiavať všetky ustanovenia zákona NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších zmien.
2/
Vodiť psa tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných
priestranstiev bytových domov /výťahy, schodišťa, pivničné priestory/, verejnej
zelene, dopravných prostriedkov, spevnených plôch, okolia potravinových stánkov
a pod ...
3/
Ak pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie povinný výkaly
bezodkladne odstrániť t.j. umiestniť ich do igelitového vrecúška a následne do
odpadovej nádoby určenej na toto použitie, alebo do zberných nádob na zmiešaný
komunálny odpad, nie do nádob pre triedený odpad.
4/
V plnom rozsahu platia ustanovenia platného Všeobecne záväzného nariadenia
o verejnom poriadku v Meste Brezno.
5/
Každý úhyn psa /náhodne nájdený/ nahlásiť MsP, ktorá zabezpečí neškodné
odstránenie uhynutého psa cestou pohotovostnej veterinárnej služby, alebo cestou
vlastníka komunikácie alebo pozemku.
V domácnosti uhynutého psa zlikvidovať cez kafilérnu službu. Bližšie informácie
podá Regionálna veterinárna a potravinová správa, prevádzka Brezno.
6/
Odchyt zabehnutých, túlavých a opustených zvierat bude zabezpečovať MsP cestou
oprávnených súkromných veterinárnych lekárov za dodržania zákona NR SR
č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona
NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
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7/

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,
d/
chovať psa na komerčné /obchodné/ účely v bytovej jednotke obytných domov,
e/
likvidovať psa ubitím, obesením, uškrtením, upálením a podobným
nehumánnym spôsobom.

ČASŤ TRETIA
Spoločné prechodné a záverečné ustanovenia
§9
Kontrola a sankcie
1/

Kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a/
zamestnanci MsP v Brezne,
b/
poverení zamestnanci MsÚ v Brezne
c/
poslanci MsZ a poverení členovia komisií MsZ v Brezne
d/
hlavný kontrolór Mesta Brezna
e/
príslušníci policajného zboru
f/
spolok na ochranu zvierat

2/

Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak:
a/
neprihlási psa do evidencie,
b/
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené
v § 5 ods. 1, 2 tohto VZN
c/
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d/
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

3/

Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a/
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa,
neabsolvuje so psom veterinárne vyšetrenie a neoznámi výsledok osobe, ktorú
pes pohrýzol,
b/
nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c/
neohlási MsÚ Brezno, odd. daní a poplatkov, že pes pohrýzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi,
d/
evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e/
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f/
neodstráni exkrementy za psom.
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4/
5/

6/

7/

8/
9/
10/
11/

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 priestupok podľa:
a/
ods. 2 a 3 písm. a/ až c/ uloží Mesto pokutu do výšky 5 000,- Sk
b/
ods. 3, písm. d/ a e/ uloží Mesto pokutu do výšky 500,- Sk
Primátor Mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie za porušenie tohto nariadenia pokutu do výšky 200 000,- Sk podľa zákona
o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien.
Mesto Brezno môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení
povinnosti dozvie, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Mesta Brezna.
Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v ods. 5 tohto nariadenia.
Porušovanie tohto nariadenia je mesto ďalej oprávnené postihovať v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy a platné
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Brezna.
V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje
primátor mesta Brezna.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Ruší sa VZN Mesta Brezna o chove, vodení a držaní psov na území mesta Brezna
Č. 075 schválené uznesením MsZ v Brezne č. 116/2002 zo dňa 25.11.2002 .
Čl. 11
Účinnosť
Toto VZN o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Brezna č. 7/2005
bolo schválené uznesením MsZ v Brezne č. 152/2005 zo dňa 10.10.2005.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom, od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli Mesta Brezna dňa 08.11.2005.

Ing. Jaroslav Demian,
primátor mesta Brezna

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva v BREZNE

Číslo poradia: 5

K bodu:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o niektorých
podmienkach držania psov na území Mesta Brezna
č. 7/2005
_____________________________________________________

Predkladateľ:

Ing. Anton Jurša,
prednosta MsÚ

.............................

Spracovateľ:

Ing. Ján Medveď,
ved. odd. výstavby a ŽP

...............................
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Počet strán: 10
Počet výtlačkov: 42

V Brezne, dňa 30.09.2005

1/ Návrh VZN č. 7/2005
2/ Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Brezne

I/

Ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezna č. 075 o chove, vodení a držaní psov
na území Mesta Brezna schválené uznesením MsZ v Brezne č. 116/2002 zo dňa
25.11.2002.

II.

Schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Brezna o niektorých podmienkach držania
psov na území Mesta Brezna č. 7/2005

Oznámenie o zverejnení návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Brezna
č.7/2005
o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Brezna

V zmysle § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 369/2004 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien, obec je povinná zverejniť vyvesením na úradnej tabuli v obci návrh
nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, najmenej 15 dní pred jeho rokovaním
a to z dôvodu podania pripomienok k návrhu nariadenia.
Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu občania
uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé kto ju predkladá a má byť zdôvodnená.

Svoje pripomienky zasielajte na adresu:
Mestský úrad Brezno
Nám. M. R. Štefánika 1
977 01 – B r e z n o
E mail: michalikova.msu@brezno.sk

Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania
psov na území Mesta Brezna č. 7/2005

V zmysle § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec je povinná zverejniť vyvesením na
úradnej tabuli v obci návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo,
najmenej 15 dní pred jeho rokovaním a to z dôvodu podania pripomienok k návrhu
nariadenia.
1. Návrh nariadenia o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Brezna
č. 7/2005 bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ dňa 19.09.2005 a zvesený dňa 30.09.2005
t.j. 12 dní.
2. Zverejnenie na internetovej adrese Mesta Brezna bolo v tej istej lehote, ako zverejnenie na
úradnej tabuli.
3. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej 10 dňová lehota na podanie
pripomienok k návrhu nariadenia, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby podať
pripomienky k návrhu nariadenia.
4/ Návrh nariadenia bol dňa 22.09.2005 prejednaný v komisii pre dopravu a verejný poriadok
pri MsZ. Členovia komisie pripomienky nemali.
5/ Dňa 29.09.2005 k návrhu nariadenia bola na MsÚ doručená meilová pripomienka
náčelníka MsP – Ing. Pančíka:
a/ § 8, ods. 5 doplniť znenie nasledovne:
Každý úhyn psa /náhodne nájdený/ nahlásiť MsP, ktorá zabezpečí neškodné odstránenie
uhynutého psa cestou pohotovostnej veterinárnej služby, alebo cestou vlastníka
komunikácie alebo pozemku...
b/ § 8 ods.6 doplniť v znení:
Odchyt zabehnutých, túlavých a opustených zvierat bude zabezpečovať MsP cestou
Veterinárnej pohotovostnej asanačnej služby za podmienok dodržania zákona NR
SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
a zákona NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
c/ ods. 6 zmeniť na ods. 7
Doporučujeme:
1/
2/

Pripomienku náčelníka MsP Brezno písm. b/ a c/ akceptovať.
Pripomienku v písm. a/ nie ... cestou pohotovostnej veterinárnej služby
ale cestou oprávnených súkromných veterinárnych lekárov, ...

V Brezne, dňa 30.09.2005
Navrhovateľ: Primátor mesta Brezna
Spracovateľ: Ing. Ján Medveď,
ved.odd. výstavby a ŽP
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DOVODOVÁ

SPRÁVA

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov na území
Mesta Brezna č. 7/2005

Na základe nariadenia primátora z porady vedenia /zápis č. 8/2005 a č. 9/2005/
Mestská polícia Brezno podala dňa 28.07.2005 spracovateľovi VZN návrh na jeho doplnenie
za účelom účinnejšej kontroly chovateľov psov v meste.
Dňa 05.09.2005 boli navrhnuté pripomienky MsP za účasti Ing. Pančíka, riaditeľa TS
mesta, Ing. arch. Lehotskej a Ing. Michalíkovej – odd. výstavby a ŽP prekonzultované s tým,
že boli zapracované priamo do VZN a nie formou doplnku k pôvodnému nariadeniu.
Jednou z požiadaviek MsP Brezno bolo určiť v teréne verejné priestranstvá zákazu
vstupu so psom, ktoré budú v meste označené tabuľami. Miesta, ktoré sú navrhnuté tvoria
prílohu tejto dôvodovej správy.
VZN je spracované v súlade s platnými zákonmi a ich nariadeniami.

V Brezne, dňa 30.09.2005
Spracovateľ: Ing. Ján Medveď
ved. odd. výstavby a ŽP

